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        ::::إهداءإهداءإهداءإهداء
  

  

، ، ، ، جهادهجهادهجهادهجهاده    ققققإلى الذي بلغ الرسالة وأدى األمانة وجاهد في اهللا حإلى الذي بلغ الرسالة وأدى األمانة وجاهد في اهللا حإلى الذي بلغ الرسالة وأدى األمانة وجاهد في اهللا حإلى الذي بلغ الرسالة وأدى األمانة وجاهد في اهللا ح

        .-صلى اهللا عليه وسلم- الحبيب الخاتم الحبيب الخاتم الحبيب الخاتم الحبيب الخاتم 
من الرحمة، وأقول رب ارحمهما من الرحمة، وأقول رب ارحمهما من الرحمة، وأقول رب ارحمهما من الرحمة، وأقول رب ارحمهما     للللالذالذالذالذ    إلى اللذين أخفض لهما جناحإلى اللذين أخفض لهما جناحإلى اللذين أخفض لهما جناحإلى اللذين أخفض لهما جناح

        ....أمي وأبيأمي وأبيأمي وأبيأمي وأبي: : : : كما ربياني صغيراكما ربياني صغيراكما ربياني صغيراكما ربياني صغيرا

إلى الذي مذ عرفته شاركني بكل صدق جميع أفراحي           إلى الذي مذ عرفته شاركني بكل صدق جميع أفراحي           إلى الذي مذ عرفته شاركني بكل صدق جميع أفراحي           إلى الذي مذ عرفته شاركني بكل صدق جميع أفراحي           

        ....فريد نايليفريد نايليفريد نايليفريد نايلي: : : : وأتراحيوأتراحيوأتراحيوأتراحي

أساتذتي أساتذتي أساتذتي أساتذتي     ::::فا يرجو به صالح ديني ودنيايفا يرجو به صالح ديني ودنيايفا يرجو به صالح ديني ودنيايفا يرجو به صالح ديني ودنيايإلى كل من علمني حرإلى كل من علمني حرإلى كل من علمني حرإلى كل من علمني حر

        ....الكرام منذ الطفولة وحتى اآلنالكرام منذ الطفولة وحتى اآلنالكرام منذ الطفولة وحتى اآلنالكرام منذ الطفولة وحتى اآلن

        ....لتحيا هذه األمة حياة طيبةلتحيا هذه األمة حياة طيبةلتحيا هذه األمة حياة طيبةلتحيا هذه األمة حياة طيبةإلى كل من يقرا باسم اهللا األكرم، إلى كل من يقرا باسم اهللا األكرم، إلى كل من يقرا باسم اهللا األكرم، إلى كل من يقرا باسم اهللا األكرم، 

        ....إلى كل من يشعل شمعة يبدد بها بعض ظلمات هذا الزمنإلى كل من يشعل شمعة يبدد بها بعض ظلمات هذا الزمنإلى كل من يشعل شمعة يبدد بها بعض ظلمات هذا الزمنإلى كل من يشعل شمعة يبدد بها بعض ظلمات هذا الزمن

        ....إلى كل هؤالء أهدي هذا الجهد المتواضعإلى كل هؤالء أهدي هذا الجهد المتواضعإلى كل هؤالء أهدي هذا الجهد المتواضعإلى كل هؤالء أهدي هذا الجهد المتواضع

        

 - - - - زليخة لوصيف زليخة لوصيف زليخة لوصيف زليخة لوصيف     - - - - 
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        :شكر وتقدير 
هللا الشكر كله في األول واآلخر، هو الهادي والموفق إلى سواء هللا الشكر كله في األول واآلخر، هو الهادي والموفق إلى سواء هللا الشكر كله في األول واآلخر، هو الهادي والموفق إلى سواء هللا الشكر كله في األول واآلخر، هو الهادي والموفق إلى سواء 

سلطانه، له الحمد سلطانه، له الحمد سلطانه، له الحمد سلطانه، له الحمد السبيل، فله الحمد كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم السبيل، فله الحمد كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم السبيل، فله الحمد كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم السبيل، فله الحمد كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم 

ملء السماوات وملء األرض وملء ما بينهما، وملء ما شاء من شيء ملء السماوات وملء األرض وملء ما بينهما، وملء ما شاء من شيء ملء السماوات وملء األرض وملء ما بينهما، وملء ما شاء من شيء ملء السماوات وملء األرض وملء ما بينهما، وملء ما شاء من شيء 

بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد، له الحمد بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد، له الحمد بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد، له الحمد بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد، له الحمد 

                ....ضيضيضيضيحتى يرضى، وله الحمد إذا رحتى يرضى، وله الحمد إذا رحتى يرضى، وله الحمد إذا رحتى يرضى، وله الحمد إذا ر

        ::::وألنه ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس أقولوألنه ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس أقولوألنه ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس أقولوألنه ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس أقول

محمد زرمان؛ على أن محمد زرمان؛ على أن محمد زرمان؛ على أن محمد زرمان؛ على أن : : : : شكرا لالستاذ المشرف، األستاذ الدكتورشكرا لالستاذ المشرف، األستاذ الدكتورشكرا لالستاذ المشرف، األستاذ الدكتورشكرا لالستاذ المشرف، األستاذ الدكتور    - - - - 

        . . . . وجه سير بحثي، وقوم اعوجاجاتهوجه سير بحثي، وقوم اعوجاجاتهوجه سير بحثي، وقوم اعوجاجاتهوجه سير بحثي، وقوم اعوجاجاته

شكرا لزوجي الفاضل على أن ذكرني، شجعني، ناقشني،       شكرا لزوجي الفاضل على أن ذكرني، شجعني، ناقشني،       شكرا لزوجي الفاضل على أن ذكرني، شجعني، ناقشني،       شكرا لزوجي الفاضل على أن ذكرني، شجعني، ناقشني،           - - - - 

        ...         ...         ...         ...         ، قوى عزيمتي، وكمل نقصي، قوى عزيمتي، وكمل نقصي، قوى عزيمتي، وكمل نقصي، قوى عزيمتي، وكمل نقصيبحث معي، جدد أمليبحث معي، جدد أمليبحث معي، جدد أمليبحث معي، جدد أملي

آمال قورداش، رحيمة عيساني، فريدة سكيو، آمال قورداش، رحيمة عيساني، فريدة سكيو، آمال قورداش، رحيمة عيساني، فريدة سكيو، آمال قورداش، رحيمة عيساني، فريدة سكيو، : : : : شكرا ألساتذتيشكرا ألساتذتيشكرا ألساتذتيشكرا ألساتذتي    - - - - 

ضر شايب، بدر الدين زواقة، عمر حيدوسي، خميس بن ضر شايب، بدر الدين زواقة، عمر حيدوسي، خميس بن ضر شايب، بدر الدين زواقة، عمر حيدوسي، خميس بن ضر شايب، بدر الدين زواقة، عمر حيدوسي، خميس بن لخلخلخلخ

رياض رياض رياض رياض كمال بوقرة، كمال بوقرة، كمال بوقرة، كمال بوقرة، ود سعادة، حسين شرفة، ود سعادة، حسين شرفة، ود سعادة، حسين شرفة، ود سعادة، حسين شرفة، عاشور، مولعاشور، مولعاشور، مولعاشور، مول

        ................صالح شرقيصالح شرقيصالح شرقيصالح شرقي    شعبان،شعبان،شعبان،شعبان،

شكرا لكل من أعان على خروج هذا البحث إلى النور، بتوفير شكرا لكل من أعان على خروج هذا البحث إلى النور، بتوفير شكرا لكل من أعان على خروج هذا البحث إلى النور، بتوفير شكرا لكل من أعان على خروج هذا البحث إلى النور، بتوفير     - - - - 

مرجع أو تقديم فكرة، أو تصحيح وجهة نظر، أو حتى وضع مرجع أو تقديم فكرة، أو تصحيح وجهة نظر، أو حتى وضع مرجع أو تقديم فكرة، أو تصحيح وجهة نظر، أو حتى وضع مرجع أو تقديم فكرة، أو تصحيح وجهة نظر، أو حتى وضع 

        .  .  .  .  كلمةكلمةكلمةكلمة

        ....بارك اهللا فيكم جميعا وجزاكم عني خير الجزاءبارك اهللا فيكم جميعا وجزاكم عني خير الجزاءبارك اهللا فيكم جميعا وجزاكم عني خير الجزاءبارك اهللا فيكم جميعا وجزاكم عني خير الجزاء                            
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            ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
        ....إشكالية الدراسة وتساؤالتهاإشكالية الدراسة وتساؤالتهاإشكالية الدراسة وتساؤالتهاإشكالية الدراسة وتساؤالتها: : : : أوالأوالأوالأوال

        ....وأهدافهاوأهدافهاوأهدافهاوأهدافها    أهمية الدراسة ودوافعهاأهمية الدراسة ودوافعهاأهمية الدراسة ودوافعهاأهمية الدراسة ودوافعها: : : : ثانياثانياثانياثانيا

        ....الدراسات السابقة والمشابهةالدراسات السابقة والمشابهةالدراسات السابقة والمشابهةالدراسات السابقة والمشابهة: : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا

        ....ةةةةدراسدراسدراسدراسالالالالمنهج منهج منهج منهج : : : : رابعارابعارابعارابعا

        ....الدراسةالدراسةالدراسةالدراسةصعوبات صعوبات صعوبات صعوبات : : : : خامساخامساخامساخامسا

        ....الدراسةالدراسةالدراسةالدراسة    المتبعة فيالمتبعة فيالمتبعة فيالمتبعة في    خطةخطةخطةخطةالالالال: : : : سادساسادساسادساسادسا

        ....تنبيهات منهجية في الدراسةتنبيهات منهجية في الدراسةتنبيهات منهجية في الدراسةتنبيهات منهجية في الدراسة    ::::سابعاسابعاسابعاسابعا
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  :إشكالية الدراسة وتساؤالا:أوال
 احلياة، إن وجود املنكر يف اتمع أمر طبيعي، ال خيلو منه جمتمع يف أي حقبة من حقب    

 :يقول أحدهم .يسعون إىل تغيريه املنكر، فالولكن الذي ليس من الطبيعي أن يرى أبناء اتمع 
، ولكن ألن الناس اجليدين ال يفعلون السوء، وليس لوجود أشخاص سيئنيإن العامل يعاين من "

إنَّ كل ما حتتاج إليه قوى الشر لكي ": بقولهر عن هذا أحد مشاهري الفالسفة وقد عب ،"شيئا
: قولهيف العقاد وصدق  ..،"بعمل ما، دون القيام ن يظل أنصار اخلري مكتويف األيديتنتصر هو أ

  ".لالنتصار عليهأهلٌ ولكنه ال جيد من هو ؛ اً ما يكون الباطل أهالً للهزميةكثري"
   .الثعالب أن يلي ساحها مجوع                                            وجدير إذا الليوث توارت

التصويب من توقف  وتوقف النبوة يعين ،اخلامتية تعين فيما تعين توقف النبوات ...ألن و    
أمة الرسالة اخلامتة ذاتياً، ميارس يف ...جعل اهللا التصويب يف  ،السماء ألي منكر وخروج واحنراف

وجعله تكليفاً شرعياً يتحدد مبقدار االستطاعة، وسبيالً  ،ضوء قيم وهدايات وثوابت الوحي
  . ومتيزها ر األمة، ومناط خرييتهاالستمرا

م به، الرسالة، الذي يعين استمرار احلق، واستمرار حراسته، والقياذلك أنه ال معىن خللود     
يستمر التصويب ويستمر التجديد وإنتاج  مليف كل زمان ومكان، إِذا  وتقدمي النماذج اليت جتسده

  .وتستمر األمة القائمة به ،النماذج
وهي ن الناس، هي الضمانة األكيدة لسالمة وأما... فريضة هامة، فريضة النهي عن املنكرف    

ن أقوى احلكومات مهما كانت قوا وأجهزا الرقابية واجب كل فرد قادر على أدائها، حيث أ
  . والعقابية ال تستطيع مبفردها أن توفر األمان لشعبها ما مل يساعدها اتمع ألداء هذا الدور

فريضة النهي عن املنكر غائبة أو مغيبة عن وعي  ورغم كل ما ذكر فإن الواقع يظهر جليا أن    
قوم صاحلون قليل يف قوم سوء كثري، من ": هم أقل الناسعليها ن والقائمو كثري من املسلمني،

  : عبد اهللا بن املبارك ، أو كما قال"يعصهم أكثر ممن يطيعهم
  .واملنكرون لكل أمر منكر                                     ذهب الرجال املقتدى بفعاهلم        
     .بعضا مغور عن مغور                                    وبقيت يف خلف يزكي بعضهم       

 عتراجاملنكر تالنهي عن حركة جعلت اليت  عواملما هي ال: من أجل ذلك حق لنا أن نتساءل    
  تفعيل هذه الفريضة؟إعادة  تعني علىجمتمعات املسلمني؟  وما هي اآلليات اليت يف 
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عوامل تراجع النهي عن املنكر وآليات " :جاءت هذه الدراسة املوسومة بعنوانهكذا،     
عوامل الظاهرة تراجع أداء هذه الفريضة، من أجل وضع اليد عل أبرز ، يف حماولة لرصد "تفعيله

   .، ومن مث  تقدمي بعض آليات عالجهااملتسببة يف ذلك
سلف هذه  صال وجالفقد  العلماء،وال أدعي أنين سآيت يف هذا البحث بشيء خفي على     

على حسب علمي  –ال يوجد  إالّ أنه يف موضوع األمر باملعروف والنهي عن املنكر، األمة وخلفها
 هيفولئن وجدت النهي عن املنكر وآليات تفعيله،  راجعتبني دفتيه عوامل كتاب أو حبث جيمع  –

 بطون الكتب يف أماكن خمتلفة يصعب على كثري من الناس، بل على بعض طلبة العلم منثورة يف
وتقدميها منتظمة ومرتبة لعلّ هذا ينفع  هامجع على ا يكفيين شرفا العملرمبلأيضاً الوصول إليها، ف

  .الناس، ويكون ذخراً يل يوم الينفع مالٌ وال بنون
؛ ألننا أصبحنا "األمر باملعروف"دون  "عن املنكرالنهي "ولقد اكتفيت يف عنوان الدراسة ب    

نعيش يف زمن يرى فيه املنكر وهو يرتكب جهارا ارا، ورغم ذلك ال يتحرك أحد للنهي عنه، فال 
غري خفي بني  وفرق ،معروف ترك، فينبغي األمر بهحد عن أن يتحدث أ ،يف أمة هذا حاهلا ينتظر

 أمام أعيننا؛ فسنقول أنه وقعإن مل يقع  أمر مبعروفة ، وفريضفريضة تغيري منكر وقع ورآه املرء
أقول هذا ألنه يف كثري من األحيان يصبح من الصعب التفريق بني األمر  ..بعيدا عن نظرنا،

والنهي عن املنكر؛ لشفافية احلاجز الذي يفصل بينهما، ورمبا كان هذا هو السبب  ،باملعروف
الكتب اليت حبثت ، سواء يف الكتاب أو السنة، أو ذكرا الذي جعل هذين األمرين متالزمني أينما

  .هذا األمر
لتحقيق  عروف والنهي عن املنكر يتظافرانبامل األمر": ولعلين أستحضر هنا قول من قال    

إىل احلق، ولكن إحدامها  ةصميم الدعواإلصالح العام، ومها حركتان سلوكيتان، تدخالن يف 
فحركتهما يف احلقيقة  املنكرات،وثانيهما يؤدي إىل حمو تعمل يف اجتاه يؤدي إىل تثبيت اخلريات، 

السالب واملوجب  متكاملة، فكل منهما يؤدي حتما إىل ما يِؤدي إليه اآلخر، فمثلهما كمثل تظافر
   ."يف الكهرباء، إذ بلقائهما يتحقق النور

فإنه  -إذا أطلق األمر باملعروف من غري أن يقرن بالنهي عن املنكر: "العلماء أنهذكر هذا وي    
يدخل فيه النهي عن املنكر، وذلك ألن ترك املنهيات من املعروف، وألنه ال يتم فعل اخلري إال بترك 

���m���L: الشر، ومثال ذلك قول اهللا تعاىل �K���J��I��H��G��F��E��D��C����B
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� �P��O��N��M�RQ...]l�� � فإن األمر باملعروف يتضمن النهي عن  ،]النساء[��
  . املنكر
فإنه يدخل فيه األمر  -قرن باألمر باملعروفمن غري أن ي-كذلك إذا أطلق النهي عن املنكر و    

  . باملعروف، وذلك ألن ترك املعروف من املنكر، وألنه ال يتم ترك الشر إال بفعل اخلري

�`�����m: ومثال ذلك قول اهللا تعاىل �_� �^��]� �\��[� �Z��Y� �X� �W
ih���� � � � � �g��f��e��d��c��b��al ]يهم عن  ،]األعراف فإن

  . السوء يتضمن أمرهم باخلري
النواهي،  فعلب املعروف بفعل األوامر، ويفسر املنكر عند اقتران أحدمها باآلخر فيفسروأما     

��m��fe��d: كقوله، اهللا تعاىل ة ذلك كثرية يف كتابوأمثل �c��b��a
k��j��i��h��g...|l ��]التوبة[.   

 وليس عن النهي عنه، ،لرمبا كان من املفروض أن يكون حديثي عن تغيري املنكرهنا أنه  وأقول    
املنكر  النهي عن ؛ إذ أنا أحتدث عنهه، وهو املقصود يف دراسيت هذ، وليس كلبعض النهي فالتغيري

، وليس عن ))...من رأى منكم منكرا فليغريه(( :رغم ذلك ال جيد من يغريه، وويقع الذي وقع
عل عذري يف ذلك أين مل أنتبه إىل هذه يقع، ول وبشكل عام ، وقع أو ملالنهي عن املنكر مطلقا، 

  .الفروق اللغوية أو االصطالحية إال بعد خوض غمار البحث
  :على مجلة من التساؤالت، نوجزها فيما يليجاءت هذه الدراسة لتجيب هكذا  :أقول    
ر املقاربات ا، يف استحضما هو املفهوم القرآين الذي ميكن إعطاؤه ملصطلحي النهي واملنكر -

، ...)التغيرياملنع، اإلزالة، : النهي( املقاربة؟ وما هي عالقتهما ببعض املصطلحات اللغوية هلما
هي مراتب النهي؟ ما هي أبرز الصور املعاصرة  ، ما...)الفحشاء، البغي، املعصية: املنكر(

  ...؟للمنكرات
واليت من  عرب عصور التاريخ اإلسالمي؟ما هي بعض النماذج املصورة للنهي عن املنكر  -     

وأشكال ممارستها، ومدى أمهيتها واحلرص  الفريضةشأا أن ترسم لنا صورة واضحة لوجود هذه 
من أجل مالحظة وإدراك الفروق اجلوهرية يف التعامل مع هذه الفريضة  ه النماذج،ذلدى ه عليها

  .بني أفراد عصر القدوة، وبني أفراد الزمن الذي نعيشه اليوم
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  ما هي مظاهر غياب هذه الفريضة عند الفرد املسلم؟ -     
ل اليت العوام من أداء هذا الواجب؟ ومن مث ما هي ما هي األسباب اليت متنع الفرد املسلم -     
  يف أي جمتمع مسلم؟هذه الفريضة  أداء يغيبتراجع أو يوجودها  عند
هو متاح ومتوفر؟ كيف ميكن إحياء هذه الفريضة يف ظل كل التحديات القائمة، ووفق ما  -     

متكن من تضييق جمال املنكرات يف ظل غياب اخلالفة اإلسالمية بالطريقة اليت وكيف ميكن تفعيلها 
   احلسبة؟وغياب نظام 

ما الذي كان قويا عند الصحابة إىل احلد الذي جيعلهم حريصني على التناصح فيما بينهم  -     
مهما كانت الظروف والعواقب؟ هل هو اخلوف عل اتمع؟ أم على األخ يف اهللا؟ أم على النفس؟ 

  ...هو ابتغاء رضوان اهللا تعاىل؟ أمأم 
  

  :اوأهدافه دوافعهاأمهية الدراسة و: ثانيا
  :أمهية الدراسة - 1

حيوية، وضرورة حتمية ال غىن  ةاملنكر عمليأمهية الدراسة أساسا على كون النهي عن تنبين  -     
 للصحة احلضاريةلكل أمة حريصة على استمرار وجودها، إذ ميكن اعتبارها صمام أمان  عنها
واخلاطئة  ةدون نشر األفكار الشاذ لممارسة النهي عن املنكر حتو: "يقول عبد الكرمي بكار :لألمم

أرجاء اتمع، وتلجئها إىل أضيق الطرق، كما أن األخطاء تظل قابلة للتكرار والتوسع ما مل  يف
  .جير التنبيه عليها بصورة دائمة

باتمع إىل التفكك واالحنالل، حيث يتصرف فيه كل فرد وفق  يإن انعدام التناهي عن الشر يؤد
كما يقول مالك –، واتمع الذي يفعل فيه كل فرد ما حيلو له ليس جمتمعا هواه ووفق مصلحته

، وإمنا هو جمتمع يف طريقه إىل التكوين، أو بقايا جمتمع آخذ يف االنسحاب، ليصبح من -بن نيبا
   ."خردوات التاريخ

باعتباره فريضة شرعية  ،كأمة مسلمة -حنن–عن املنكر عندنا  النهيتزيد أمهية موضوع  -     
بنص الكتاب والسنة، ومىت غفلت األمة املسلمة عن أداء هذا الواجب، أمث كل قادر على أدائه، 

�:ببل واستحق اجلميع عموم العذا �m��ËÊ��É�� �È��Ç��Æ�Å� �Ä��Ã
ÑÐ��Ï��Î��Í��Ìl���]األنفال[.   
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املسلمني، الذي أصبح يعكس تطبيعا خميفا  واقعتزداد دراسة املوضوع أمهية بالنظر إىل  -     
يزداد  ذلك، واملنكر معروفا، ويف مقابل كل منكراحىت إنه ليكاد املعروف يصبح  ،للمنكر

  .االستنكار إلنكار املنكر
تزداد أمهية دراسة هذا املوضوع بالنظر إىل كوا دراسة ميدانية تبحث يف حقيقة غياب هذه  -     

، يف حماولة ملعرفة أسباب ذلك، ومن -أحسن تقدير ىعل-  ها تراجعا كبريائالفريضة، أو تراجع أدا
ة بني شىت شرائح اتمع ضيرهذه الفمث البحث عن اآلليات اليت من شأا العمل على إحياء 

  .املسلم
  
   :دراسةالدوافع  - 2
  :دوافع ذاتية - أ

يف إبراز احلقائق، وحتقيق املسائل، وتشريح  والصادقبحث العلمي اجلاد لإمياين الكبري بقيمة ا -     
األوضاع، ورسم احللول، ومن مث رغبيت يف ولوج عامل البحث العلمي، خاصة يف جانبه امليداين، 

  .وتطوير قدرايت اخلاصة به، من خالل ممارسته
 حرصي على أن تكون اهتمامايت البحثية، منطلقة من الواقع الذي أعيشه، وعائدة إليه، حىت -     

حيدث االتزان بني ما ينظر له البحث العلمي من جهة، وبني ما  يفرزه الواقع املعيش من جهة 
  .أخرى، وحىت ال تكون حتليالت البحث ونتائجه مثالية أو خيالية

، خاصة وحنن نعيش -املسلمني حنن-نا اندهاشي الكبري من حجم تراجع الغرية الدينية عند -     
�����: جهارا ارا، مع إدراكي لبشاعة هذه احلالة، وخطورة استفحاهلا بيننااهللاعصرا تنتهك فيه حمارم 

m��f��ed��c���b��a��`��_��^��]��\��[���� � �Z��Y
���s��rq��p��o��n��m��l���kj��i��h��g

wv��u� � tl� � � نعم، إذا كثر ((: قال" ألك وفينا الصاحلون" ،]املائدة�[�
 مل وإذا ،والطاحل الصاحل العقاب عم اخلبث كثر وإذا:"مسلميقول النووي يف شرح  ،))اخلبث

�`��...m :بعقابه تعاىل اهللا يعمهم أن أوشك الظامل يد على يأخذوا �_�� � �~� �}

ih��g������f��e��d��c��b���al ��]النور[.  
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  :دوافع موضوعية -ب
التعبري عنها، والدعوة شيوع املنكرات، وتعدد أشكاهلا، وتطور أساليب ممارستها، ووسائل  -     

  .إليها إىل حد ااهرة ا، بل ووجودها حىت يف أماكن العبادة
استساغة املنكرات، وعدم استنكارها؟، والتعامل معها على أا وافع طبيعي، تفرضه  -     

  .الظروف املعاصرة، وال أمل يف تغيريها
من ريه، بل وغيابه حىت يف أوساط غياب إنكار املنكر حىت من طرف من له القدرة على تغي -     

- الباب هذا أن واعلم: "يف شرح مسلم - رمحه اهللا-ل النووي قا .يعترب متدينا، ملتزما بإسالمه
 ىف منه يبق ملو ،متطاولة أزمان من أكثره ضيع قد -املنكر عن والنهى باملعروف األمر باب أعىن
 وجل عز اهللا رضا حتصيل يف والساعي اآلخرة لطالب فينبغي... جداّ قليلة رسوم إال األزمان هذه
  ".معظمه ذهب وقد السيما ،عظيم نفعه نإف ،الباب ذا يعتين أن
قلة الدراسات امليدانية يف موضوع النهي عن املنكر، وضعف تركيزها على جانب آليات تفعيله  -

   .سياسي اإلسالميبالطريقة اليت جتعله صبغة عامة ألي جمتمع مسلم، حىت يف حال غياب الكيان ال
  
  :أهداف الدراسة -3

والفقهية املتعلقة مبوضوع النهي عن  رآنية واحلديثيةقفهم خمتلف املفردات واملصطلحات ال -     
  .املنكر
فقه بعض ما يتعلق بترتيل هذه الوظيفة احليوية على الواقع، من أجل ممارستها بالطريقة اليت  -     

- وذلك من خالل رصد بعض املواقف القرآنية أو التارخيية، اليت مثلت  ،جتعلها حتقق جدواها
  .صورة منوذجية ملمارسة هذه الفريضة -بشكل أو بآخر

أداء هذه الفريضة، وذلك على ضوء ما تقرره  يف تراجعوضع اليد على أهم العوامل املتسببة  -     
  .نتائج الدراسة امليدانية

العملية اليت من شأا املسامهة يف عملية إحياء فريضة النهي عن املنكر، اخلطوات تقدمي بعض  -     
وتفعيل ممارستها بالشكل الذي يتناسب مع حجم اإلمكانات من جهة، وحجم التحديات من 

  .جهة أخرى
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   :الدراسات السابقة واملشاة: ثالثا
بل ال يوجد كتاب فقهي إال  وحديثاً،قدمياً  اهلام،لقد ألفت كتب كثرية يف هذا املوضوع     

وكل واحد كتب يف هذا املوضوع  كثرية،ضمن أبواب ، سواء مفرداً أو مع غريهوتعرض لذلك 
من الزاوية اليت رآها أجدر بالبيان وأحق بالتوضيح، فابن تيمية واخلالل مثال ركزا على األحكام 

داب والشروط واألركان، ودعم بالغ الغزايل وابن مفلح يف سرد األحكام وفصل اآلبينما الفقهية، 
كل حكم وكل أدب مبا يشبه من الكتاب والسنة وقصص املاضني وحكايات الصاحلني، أما عبد 

  . الرمحن بن أيب بكر احلنبلي فقد حترى ترتيب مصنف مجع فيه كل ما تفرق يف غريه
، وحياول أن هانطلق منها ويعود إليبد لكل موضوع من أرضية علمية، يأنه ال وهنا ننبه إىل    

، بتقدمي قراءة جديدة، أو تكميل شق قيها، أو إلقاء مزيد من الضوء عليها، أو يضيف هلا شيئا
  :من دراسات قريبة من دراسيت ما يليوقد كان من مجلة ما وجدت . عرض بديل عنها

                 ":الكرميفقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر من خالل القرآن ": الدراسة األوىل بعنوان -
يف ختصص  مقدمة بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية جبامعة باتنة، وهي رسالة ماجستري،
وقد . أمحد رمحاين: عيسى بوعكاز، حتت إشراف الدكتور: عداد الطالبالكتاب والسنة، من إ

 باملفاهيممنها  األولالفصل ، عين - املقدمة واخلامتةعدا –جاءت الدراسة مكونة من ثالثة فصول 
األمر باملعروف فقه  والعالقات بينها، ليتحدث الفصل الثاين عن وحكمهاللدراسة  األساسية

ت وجاء الفصل الثالث حتجناحه،  طعرض أساليبه ووسائله وشرومن خالل والنهي عن املنكر 
الكرمي، والذي  القرآنمن خالل  وآثارمهافقه جماالت األمر باملعروف والنهي عن املنكر : عنوان
اآلثار العامة ، مث األخالقيف جمال العقيدة، ويف جمال املعامالت، ويف جمال : مباحث أربعةضم 

  .ن الكرميمن خالل القرآألمر باملعروف والنهي عن املنكر يف اتمع ل
ه رتضيما ين املعروف مفهوم يطلق على كل خلص الطالب نتائج دراسته، يف القول بأوقد     

م ومفه نوعليه فإكر، هو املن ، وأن معاكس ذلكالشرع، وترتضيه العقول الراجحة والفطر السليمة
ن كال من املعروف واملنكر ،وأمر به، ومفهوم املنكر يتناسب مع النهي عنهاأل املعروف يتناسب مع

يتغري بتغريمها، ويتطلب العمل ما والسهر على  وآخرهلما جانب ال يتغري بتغري الزمان واملكان، 
ممارستهما، وفق  وبأهدافهما وآثارالعلمية الصحيحة ما  اإلحاطةاتمع،  إصالحتوظيفهما يف 
  .الناجعة والوسائلاملؤثرة  األساليبمنهج يعتمد 
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اجستري، وهي رسالة م: ضوابط األمر باملعروف والنهي عن املنكر: الدراسة الثانية بعنوان -
عز الدين : عداد الطالبأصول الفقه، من إ، يف ختصص عبد القادر بقسنطينة األمريمناقشة جبامعة 

  .حممد عبد النيب :الدكتور إشرافحيي، حتت 
مفهوم األمر باملعروف والنهي عن : منها األول، تناول الباب أبواب أربعةوقد ضمت الدراسة 

والنهي،  األمروف واملنكر وحكم رالباب الثاين مراتب املعومكانتهما وتارخيهما، وتناول  املنكر
 األصولية،األمر باملعروف والنهي عن املنكر ببعض القواعد  عالقة: الثالثبينما تناول الباب 

 آخروشرع من قبلنا، ليكون  ومراعاة اخلالف ،الرخصة والعزمية، وكاملصلحة والذرائع والعرف
  .وجماالته هاملنكر ووسائلوالنهي عن  األمر باملعروف شروط: باب بعنوان

  
بدرية بنت : الطالبة إعدادمن  وهي رسالة ماجستري :املنكر إنكارفقه : الدراسة الثالثة بعنوان -

، تضمنت مقدمة وضحت من خالهلا الطالبة اإلطار املنهجي لدراستها، سعود بن حممد البشري
األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف حياة مبحث عن أمهية : تالها متهيد ضمنته الطالبة مبحثني

، ومبحث عن حكم األمر باملعروف والنهي عن املنكر، مث جاء صلب املوضوع يف أربعة الناس
، الشروط الالزم توفرها يف احملتسب عليه، شروط املنكر الواجب للحسبة: وايلالتفصول هي على 

ة حبثها بدراسة تطبيقية على منكر من صفات احملتسبني، وضوابط إنكار املنكر، لتختم الطالب
  .تقومي اإلنكاركر، وكيفية إنكار املنكر، ونوعية املن: املنكرات، ضمنتها متهيدا وثالثة من املباحث

عن الزاوية اليت أريد دراسة  - إىل حد كبري- وقد بني اطالعي على هاته الرسائل أا بعيدة 
، ال إىل عوامل تراجع الفريضة، وال إىل سبل املوضوع من خالهلا، فلم تتعرض أية دراسة منها

 الثانية يف الدراستني الفقه ذاته يف الدراسة األوىل، ووضع الضوابطأن تفعيلها، إال إذا اعتربنا 
يف  -على األقل-الرسالتني  نفي استفاديت من هاتهآليات التفعيل، وعموما هذا ال يوالثالثة من 

يف هذا املوضوع بشكل  البحثعن صورة ائل، وأخذ نظرة بعض املفاهيم، وبيان بعض املسحتديد 
  .عام
  
حممد اخلضر حسني، وهو من علماء : من إعداد :اإلصالح إىلالدعوة : الدراسة الرابعة بعنوان -

، وهي عبارة عن كتاب، مكون من ثالثة عشر فصال،مل األزهر بالقاهرة، وجامع الزيتونة بتونس
ه املرجع الوحيد الذي وقع بني يدي، ووجدت صاحبه قد أن ، إالأكادميية يأت يف صورة دراسة
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علل إمهال : تطرق إىل حمور أساس من حماور حبثي، عندما وضع الفصل احلادي عشر حتت عنوان
  .الدعوة، فكان أن استفدت منه بعض الشيء يف وضع بعض عوامل تراجع النهي عن املنكر

  
  :منهج الدراسة :رابعا

على  أساسبشكل  ااعتمدت فيهاقتضت طبيعة املوضوع تنوع املنهج املتبع يف الدراسة، حيث    
واحلديثية  القرآنيةليه يف جتميع املادة بين على االستقراء، والذي احتجت إ، املياملنهج التحليل

تسعى إىل تبار الدراسة خيدم املوضوع، وعلى اع امية بشكل عام، مث تصنيفها وترتيبها مبوالعل
، والذي املنهج الوصفيتصوير وتقييم تراجع النهي عن املنكر كظاهرة، فقد اعتمدت أيضا 

، وتتبع امن أجل رصد الظاهرة ومظاهرهبشكل خاص يف الشق امليداين من الدراسة،  إليهاحتجت 
هنا اعتمادي على  وأضيفأشكاهلا، وكذا يف جتميع نتائج االستبيان الذي قمت بتوزيعه، هذا 

، من حيث بأكمله، والذي استخدمته لصعوبة املسح الشامل تمع البحث ينةمنهج املسح بالع
   .اجلهد والوقت

  
  : دراسةصعوبات ال: خامسا

 شق، فهي صعوبات خاصة بالالدراسةصعوبات صادفتنا يف هذه جاز لنا احلديث عن  إذا    
لمي اجلاد، فإننا طبيعي يف البحث الع بشكل خاص، وألننا نؤمن بأن وجود الصعوبات أمر امليداين

،هذا وقد حصل شئنا أم أبينا–دراسة ال ألننا وجدنا أن له تأثريا على نتائج اللن نذكر ما سنذكر إ
 :يعرب بدقة عما نريد أن نقوله ما األستاذ عبد الكرمي بكارن صادفنا يف بعض ماكتب أ

فلكل  ...ن الواقع يف حد ذاته انفالتاإلنسان مهما بلغ أضعف من أن حييط بالواقع، وذلك أل -
كما أن لكل ، ...قطر من بالد اإلسالم خصوصيات املكان واملرحلة واإلمكانات واملشكالت

رصد الظواهر، وتشخيص  وهذا جيعل ترتيب األولويات يف... أفكاره احملورية الطاغية... عصر
  .العالج متفاوتا بعض الشيء األمراض ووضع

املعلومات اليت تصور الواقع تصويرا جيدا ليست متوفرة، وهذا نابع أساسا من حالة التخلف  -
ما، فإن البديل عن الرقم يكون عادة هو احلدس والتأمل وإذا كان البد من تكوين صورة ... العام

ملا صرنا املشاهد أننا طاف.. .الذايت، ومها أداتان قاصرتان جدا عن مللمة واقع يعد غاية يف التعقيد
 .وعممنا ما هو خاص والعكس... إىل استخراج نتائج قطعية من مقدمات ظنية
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عدم الثقة باملعلومات واإلحصاءات املتوفرة، وذلك ينبع من عدم القناعة بالطريقة اليت مت مجعها  -
 حلهوهذا اإلشكال ال ميكن ... اإلحصاءاتك يف نزاهة مقاصد من قام بتلك يمن التشك و، أا

  .إال عندما تنشط حركة اإلحصاء لدينا
ال بسبب هروب الواقع، ولكن بسبب ... واألوضاعنفتقر إىل الواقعية يف إدراك األحوال  -

صار هناك خلط بني الواقع واملثال، واملنهجية الصحيحة تقتضي إدراك الواقع ... هروبنا حنن منه
   .على ما هو عليه، دون مفاهيم ورغبات مسبقة

ونضيف هنا أنه إن كان هناك من صعوبات أخرى، فهي كسلنا وضعف مهتنا، واستئناسنا هذا  -
  .علقنا بأي عذر من أجل أخذ نفس من حلقة حبث متباطئةة والراحة، وتحلياة الدع

  
  :اخلطة املتبعة يف الدراسة: سادسا

ب مكون من بعد جتميعي للمادة العلمية، وقراءا وحتليل مضموا، ارتأيت صبها يف قال    
  :، وأربعة فصول، وخامتة حيثمقدمة

أمهية  إىلإشكالية الدراسة وتساؤالا، املنهجي للدراسة، بدءا ب اإلطار املقدمةضمنت  -     
منهج الدراسة،  إىلالدراسة ودوافعها وأهدافها، مرورا بالدراسات السابقة واملشاة، ووصوال 

  .وصعوباا، فاخلطة املتبعة فيها
قسمته إىل ثالثة مباحث،  دوق:حتديد املفاهيم األساسية للدراسة :بعنوانالفصل األول     جاء -     

بعض الصور التارخيية للنهي  النهي وبعض ما يتعلق به، املنكر وبعض ما يتعلق به،: هي على التوايل
  .عن املنكر

ثالثة  ضمنته هو اآلخر، وقد عن املنكرظاهرة تراجع النهي  :ب هتنفعنوالثاين الفصل     أما -     
 مظاهر تراجع النهي عن املنكر،حملة تارخيية عن حركة النهي عن املنكر،     :وايلمن املباحث هي الت

  .عوامل تراجع النهي عن املنكر
اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية،  للحديث عن الفصل الثالثهذا وقد خصصت  -     

جدولة البيانات ، وأدواته بيان جمتمع البحث وعينته: التوايلوذلك عرب ثالثة من املباحث، هي على 
  .نتائج الدراسةوحتليلها، 

واليت آليات تفعيل النهي عن املنكر،  خمصصا للحديث عن واألخري الفصل الرابعليكون  -     
  .السلوكي املستوى، عورياملستوى الش، املستوى العقدي :رأيت ترتيبها وفق ثالثة مستويات هي
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   :تنبيهات حول منهجية الدراسة: سابعا
ليس أحسب أن هذا البحث يف أغلبه معتمد على اجلمع والترتيب ال التأليف واالبتكار، و -     

فلي سلف يف هذا، وقد جعلوا من مقاصد التأليف الثمانية مجع متفرق، ويكفي ما قال  ،بعيب
 مفرق هذا مؤلَّفنا يف جمعناه والذي: ""اللغة فقه" كتابه أول يف فارس بن أمحد احلسني أبوالعالمة 

 شرح أو ،تصرخم بسط أو ،مبسوط اختصار فيه لنا وإمنا ،املتقدمني العلماء كُتب أصناف يف
  ."رقمتف مجع أو ،كلمش
خاصة  راره ما بني كتب السابقني والالحقني،كتد ما مت حرصت يف هذه الدراسة أن ال أعي -     

بالنواحي الفقهية، إذ هي تكاد تكون مبسوطة يف أي كتاب خصص للحديث عن مسألة ما يتعلق 
لعناصر الدراسة، وكل  -وبشكل مباشر– إال ما وجدته خادما وف والنهي عن املنكر،راألمر باملع

   .عدم الوقوع يف احلشو غري املفيد ذلك حرصا مين على

ترابط، آخذ بني أكثر مسائله، فهي شديدة الاملالحظ على هذا املوضوع أنه يكثر التداخل  -     
 إليهايتطرق لبعض اجلوانب يف موضع مع اإلشارة  أنضطر الباحث إىل بعضها حبجز بعض، مما ي

يء، وإمنا خلدمة دواعي البحث مبا يتناسب مع يف عدد من املواضع، وليس هذا من التكرار يف ش
  .كل موضع

ذا صبغة حديثة، در ما يكون قالب تقليدي، بق يفة حرصت أن ال يأيت حبثي يقيف احلق -     
وقلب من يقرأه، لذلك  على فكر والروح حىت يكون خفيف الظل ،وبأسلوب بسيط ومعاصر

وقت ذاته، مع احلرص يف ال، لى كتب املعاصرينيف نقل النصوص ع اعتمدت  أكثر ما اعتمدت
 .أمتىن أن تظهر به شخصييت كباحثةلياليت واستنتاجايت اخلاصة، وهو ما على اعتماد تعليقايت وحت
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    تحديد المفاهيم األساسيةتحديد المفاهيم األساسيةتحديد المفاهيم األساسيةتحديد المفاهيم األساسية: : : : األولاألولاألولاألول    الفصلالفصلالفصلالفصل

        : : : : للدراسةللدراسةللدراسةللدراسة
        

        ....النهي وبعض ما يتعلق بهالنهي وبعض ما يتعلق بهالنهي وبعض ما يتعلق بهالنهي وبعض ما يتعلق به: : : : المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول

        ....المنكر وبعض ما يتعلق بهالمنكر وبعض ما يتعلق بهالمنكر وبعض ما يتعلق بهالمنكر وبعض ما يتعلق به: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

بعض الصور التاريخية للنهي عن بعض الصور التاريخية للنهي عن بعض الصور التاريخية للنهي عن بعض الصور التاريخية للنهي عن : : : : المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث

        ....المنكرالمنكرالمنكرالمنكر
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  :النهي وبعض ما يتعلق به: املبحث األول
   :لغة نهيال :أوال
و تناهوا عن األمر وعن  ...؛ كف: تناهىتهى ويا فاننهاه اه ي ،مرخالف األ: النهي    

��m��o:وفـي الترتيل العزيز. ى بعضهم بعضا: الـمنكر �n� � m� �l
wv��u��t� � �s�� rq��pl� � وقد جيوز أن يكون معناه ، ]املائدة[��

هاه عن التمادي آخره ينن غاية كل شيء وآخره، وذلك أل: ايةالنهةُ ووالنهي، ...ينتهون
 :هىسدرة الـمنت عنوفـي الـحديث  ...هبلغ ايت: تناهى و ىو انتهى الشيءو ...فـريتدع

 الـموضع الذي له حاجز: النهيوالنهي و ...تـجاوزأي ينتهى ويبلغ بالوصول إلـيها وال ت
ناقة و ...اإلبالغ: واِإلاء... ،وكل موضع جيتمع فـيه الـماء ...ـيض منه،ينهى الـماء أَن يف

وفـي . العقل، يكون واحدا ومجعا: النهىو ،تهغاي: و نهية كل شيء...ن، بلغت غاية السم: نهِيةٌ

العقل، بالضم، مسيت : لنهيةاو، ]طه[ �m...lk��j��i��h��g��fl :الترتيل العزيز
ذو : لغةبعض أَهل الوقال  ...عاقلٌ حسن الرأْي؛: منهاةٌ ورجل ،...هى عن القبـيحتنبذلك َألا 

هلم به، من قو ناهيك بفالن معناه كافـيك: وفـي قوهلم، ...يه وعقلهالنهية الذي ينتهى إلـى رأ
حسب، وتأويله أنه جبده : مبعىنكلُّه ... فـى منه وشبع؛ى إِذا اكتأمن اللـحم و قد ي الرجل

اء وهم اء مائة و ،نصف النهار قرابارتفاعه : نهارال نِهاءو... ب غريهوغنائه ينهاك عن تطَل
: النهاءو ،...هو الزجاج عامة :وقـيل ،القوارير: النهاءو. هاء مائةكقولك ز، ي قدر مائةمائة أ

 الـماءنهاء و ...يتعالـجون به ويشربونه... حجر أَبـيض أَرخى من الرخام يكون بالبادية
أي تركها ظفر ا أو  :عنها بالكسر عنها و يوطلب حاجة حتـى أى ...، ارتفاعه: بالضم

  1.  ذكرأي ال ت :هىوذهبت متيم فما تسهى وال تن...، رلـم يظف
  ": جد يف اللغة واإلعالماملن"وجاء يف 

                                                 
الطبعة  ال الدين حممد بن مكرم بن منظور، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،أبو الفضل مج ،- ذيب لسان العرب- انظر لسان اللسان 1-

أمحد إبراهيم : حتقيق بكر بن عبد القادر الرازي،بن أيب حممد  خمتار الصحاح،: ، وانظر أيضا655ص 2م، ج1993 -ه1414: األوىل
  .329ص م،2005 -ه1426 ، دون رقم الطبعة،لبنان ،بريوت العريب،دار الكتاب . زهوة
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يا والعامة تقول ينهيه عن كذا زجره عنه بالفعل أو القول ومنعه عنه فهو ناه وهي : ى ينهى
هو رجل اك من رجل : ، يقالحرمه: النهية، واهللا عن كذا: واالسمناهية، والشيء منهي عنه، 

  . ي للمجهول قل استعماال منبلغ وهذا أ: وإليه اخلربجبده وغنائه ينهاك عن تطلب غريه، ه أي أن
  .تركها ظفر ا أو مل يظفر: ي ينهى ى عن احلاجة

: أبلغه واألمر إىل احلاكم: الشيء إاءى أ، ...كان يا أي متناهيا يف العقل: و ينهو اوة    
وقف يف : الشيء بلغ ايته، واملاء: تناهى تناهيااكتفى منه وشبع، : والرجل من اللحمأعلمه به، 

  .ى بعضهم بعضا عنه: كف، والقوم عن املنكر: وسكن، واخلرب بلغ، وعن الشيء الغدير
بلغ، وبفالن إىل موضع : وإليك املثل أو اخلرب بلغ ايته،: كف، والشيء: ن الشيءانتهى انتهاء ع

الناهي فاعل قلت له اه عين، : فالنا من فالن استنهيت قال له انته،: استنهى استنهاء هبلغ، : كذا
  1.ية فيما تطلبهاوالغ الشبعان والريان: مجع اة

 بالقول والفعل،والزجر  التحرميمعىن  :أا تتضمن )ن ه ى( ملادةيستفاد من التعريف اللغوي 
؛ وهو ما يؤخذ من كون النهية اإلبالغ والتوصيل، مع مراعاة استفراغ اجلهد يف ذلك وكذا معىن

، مينع املاء أن يفيض منه املوضع الذي له حاجز :، ومن كون النهيغاية كل شيء وآخره :والنهاية
ل واأللباب وحسن ، مث ارتباط كل ذلك بالعقوهو االرتفاع الذي ال يتجاوز :ومن كون النهاء

هذا  .السكون والوقوف :؛ وهو ما ميكن أخذه من كون التناهي هوالرأي، لتحقيق الكف والترك
هو الشبعان والريان على أنه ال يكون ناهيا إال شبعان  الناهيالوقوف على داللة كون  وميكننا

  .وريان وغاية يف معرفة النواهي وااللتزام ا
  
  
  
  
  

                                                 
الطبعة  ور الدين الوسيط، عصام نور الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،، وانظر أيضا معجم ن843ص ،املنجد يف اللغة واإلعالم -1

. 6جن حممد بن علي املقرين الفيومي، نوبليس،أمحد ب ،-كتاب املصباح املنري–وقاموس اللغة  ،1073-1072، صم2005: األوىل
حممد  ،-والكهرباء نوالفيزياء واملعاد ءيف اجليولوجيا والكيميا ةقاموس لغوي عام يتضمن املصطلحات العلمية والتقني–، والقاموس 864ص
  .780ص ،م2005: الطبعة األوىل حممد سعيد زهري علوان، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،دي اللحام وها
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  :عالقة النهي ببعض املصطلحات املقاربة :ثانيا
 ،لتغيري صورة الشيء دون ذاته :أحدمها :وجهنييقال على  التغيري :واإلزالة واملنع التغيري

  .املفردات قاله الراغب يف .غريمها، إذا أبدلت ما ي ودابيتحنو غريت غالم بغريه،لتبديله  :والثاين
  1:املنكر وتغيري املنكر، وبينهما فروق عديدة من أمههاكثري من الناس خيلطون بني النهي عن ف

أن تغيري املنكر هو يف احلقيقة إزالة عينه كفض جملس شراب أو إراقة مخر أو أدوات ميسر،  -     
  . أما النهي فوعظ أو حتذير أو ديد

   .أما النهي فيكون قبله وأثناءه وبعده ...أن التغيري يكون حال قيام املنكر ووقوعه فحسب، -     
أن التغيري حيتاج إىل قدرة واستطاعة خاصة لإلزالة الفعلية، أما النهي فيقدر عليه كل إنسان  -     

  . باحلكمة واملوعظة احلسنة واادلة باليت هي أحسن
فرض عني ، فرض كفاية على األمة، و- كما صرح بذلك مجهور الفقهاء -أن تغيري املنكر  -     

على من علمه واستطاعه أوال، أما النهي عن املنكر فلسهولة القيام به وانتفاء الفتنة عند القيام به، 
                                                                         2.فهو فرض عني على كل مسلم يف كل حالة قدر استطاعته

فحسب،  وإزالة منعا التغيري استبدال شيء مرغوب فيه، بشيء مرغوب عنه، فهو ليس فاألصل يف
  .عن الشيء النهي ، وأخص مناإلزالةبل يتبعهما إقامة غريه مقامه، فيكون التغيري أخص من 

إن كان موجوداً  اإلزالة وهو أقرب إىل معىن ،"فليغريه"ألمر بتغيري املنكر واحلديث قد جاء با    
ظاهر احلديث آمراً بإزالة املنكر، وإقامة ، وليس منه، إن شارف على الوقوع املنعقائماً، وإىل 

، وحيث خر، فحيث غاب املنكر، كان املعروفوإن كان يغلب تعاقب أحدمها اآل، معروف مقامه
يهدي إىل أن  "ريهفليغ": رسول صلى اهللا عليه وسلم حني قالوكأن ال .املعروف، كان املنكر غاب

، فهو حىت ال ندع للمنكر جماالً للعود ،مة معروف مقام ما يزال من املنكرمتام الفريضة وكماهلا بإقا
    ."فليغريه"، وإمنا "أو فليمنعه من رأى منكم منكراً فليزله،": يقلمل 

                                                 
  . 15ص ، عبد العزيز عبد الستار ،األمر باملعروف والنهي عن املنكر -1
  .57، صسليمان بن عبد الرمحن احلقيل األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ضوء الكتاب والسنة، -2
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التغيري، ملنكر الذي يقع عليه ذلك ، وباختالف اقة تغيري املنكر، ختتلف باختالف وسيلتهفحقي
   1.وباختالف من يقوم بذلك التغيري

  : مراتب النهي :ثالثا

ما مساها وهي – درجاتاللنهي عن املنكر، عرب عنها باإلمام الغزايل درجات تنفيذية ل ذكر    
التعرف مث : فأوهلا: النهي له درجات أو مراتب": الفق 2-"وسائل دفع املنكر"عبد القادر عودة 
 ،الفحش :والنصح بالكالم اللطيف، مث السب والتعنيف ولست أعين بالسب ظالتعريف، مث الوع

املنع بالقهر : وما جيري هذا ارى، وخامسها "يا جاهل، يا أمحق أال ختاف اهللا؟": بل أن يقول
بطريق املباشرة، ككسر املالهي وإراقة اخلمر، واختطاف الثوب احلرير من البسه، واستالب 

رده على صاحبه، وسادسها التخويف والتهديد بالضرب، مث مباشرة الثوب املغصوب منه، و
الضرب له وحتقيقه حىت ميتنع عما هو عليه، مث شهر السالح، مث االستظهار فيه باألعوان ومجع 

  :ه الدرجاتوفيما يلي نلخص ما ذكره العلماء عن هذ 3."اجلنود
وتعين طلب املعرفة " :الدرجةاإلمام الغزايل عن هذه يقول ، درجة التعرف :الدرجة األوىل

ال ينبغي أن يسترق السمع على دار غريه ليسمع صوت األوتار، وال أن و... جبريان املنكر،
نعم لو أخربه  ،جريانه ليخربوه مبا جيري يف دارهيستنشق ليدرك رائحة اخلمر، وال أن يستخرب من 

   4.فـله إذ ذاك أن يدخل الدار ،عدالن ابتداء من غري استخبار
ويكون إذا أقدم الشخص على املنكر وهو جيهل أنه منكر، فالوسيلة : التعريف :الدرجة الثانية

وجيب أن يكون تعريفه ، تعريف فاعل املنكر أن فعله منكرالصاحلة لدفع املنكر يف هذه احلالة هي 
باللطف من غري عنف؛ ألن يف التعريف نسبته إىل اجلهل وهذا يف حد ذاته إيذاء، ولكن ال بد منه 

                                                 
  .23صفقه تغيري املنكر، حممود توفيق حممد سعد،  -1
ترمجة حممد أمجل أيوب األنصاري، دار القرآن لسيد جالل الدين العمري، ا، األمر باملعروف والنهي عن املنكر: رللمزيد من املعلومات انظ -2

 الكتب العلمية، ،القادر عودة التشريع اجلنائي اإلسالمي، عبدو ،323 – 320ص ،م1984 - ه 1404الكرمي، بريوت، لبنان، 
www.islamport.com، 505ص ،1ج.  

 - 768، ص 1ج، م2005- ه1425 :الطبعة الثانية إحياء علوم الدين، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، دار السالم، القاهرة، مصر، -3
  .وما بعدها 784أو  769

   .785، ص1السابق، جانظر املرجع  -4
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  1.لدفع املنكر
، وهذه ال تكون إال مع نصح والتخويف باهللا تعاىل وصفاتهالنهي بالوعظ وال :الدرجة الثالثة

ويكون ذلك كله باللطف ، ...من عرف على املنكر فأصر عليه، بعد أن عرف كونه منكر
والشفقة من غـري عنف وغضب، وينبغي للمسلم وهو يقوم ذه الدرجة أن ال يتعاىل على الناس 

  . المه ونصحهكقيموا وزنا لوأن ال يشعرهم أنه أحسن منهم وأعلم، حىت ال ينفروا منه وال ي
السب والتعنيف بالقول اخلشن، وتكون هذه الدرجة بعد العجز عن درء  :الدرجة الرابعة

املنكر بسابقتيها، وبعد ظهور اإلصرار على املنكر واالستهزاء بالوعظ والتعريف، إال أنه ينبغي أن 
يالحظ يف هذه الدرجة أن ال يتكلم املسلم بالفحش، وأن ال يقع يف القذف، فيجب عليه أن ال 

  .وأن ال يسترسل فيها، فيطلق لسانه الطويل مبا ال حيتاج إليهينطق إال بالصدق، 
وينبغي أن ال يلجأ ... درجة التغيري باليد وذلك ككسر املالهي وإراقة اخلمر :الدرجة اخلامسة

إىل هذه الدرجة إال بعد اليأس من الدرجات السابقة، وإذا جلأ إليها فيجب االقتصار على قدر 
  . ال فيها، وعدم استعمال األساليب املهينة املذلة املستخرجة للحقداحلاجة منها، وعدم االسترس

التهديد والتخويف مبا جيوز التهديد به، وال جيوز التهديد مبا حيرم التهديد  :الدرجة السادسة
  . به كالتهديد بضرب ولده أو أخذ زوجته أو ب داره أو سرقة ماله

وهذا  ،وغري ذلك مما ليس فيه شهر سالحل مباشرة الضرب باليد والرج :الدرجة السابعة
  .قتصار على قدر احلاجة يف الدفعجائز لألفراد بشرط الضرورة واال

هذه هي الدرجات اليت حددها العلماء إلنكار املنكر وتغيريه، فإذا عجز املسلم عن اإلنكار 
كاره ملا رأى من  كان عليه أن ينكر املنكر بقلبه حبيث يعلم اهللا منه أنه ،بإحدى الدرجات السابقة

املنكر غري أنه ال يكتفي منه مبجرد الكره بالقلب، وإمنا ينبغي أن يصحب ذلك مقاطعة أهل املنكر 
واجتناب جمالسهم اليت يقترفون فيها اإلمث؛ ألن هذا من مثرات الكره الذي  ،إذا يئس من اإلصالح

صلى – وقد قال رسول اهللا قلبه،وإال فليس كارها للمنكر وال منكرا له ب ،يطوي عليه قلبه للمنكر
ملا وقعت بنو إسرائيل يف املعاصي تهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم يف (( :-اهللا عليه وسلم

                                                 
  . 505ص مرجع سابق، عبد القادر عودة، التشريع اجلنائي،  -1
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جمالسهم وآكلوهم وشاربوهم، فضرب اهللا قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود 
  1.))يعتدونذلك مبا عصوا وكانوا  ،وعيسى ابن مرمي

استعراض الدرجات التنفيذية إلنكار املنكر وإزالته نستطيع أن نقسم هذه مما سبق من و
أحدمها إنكار املنكر وإزالته وتغيريه بالوعظ والنصح : الدرجات اليت ذكرها العلماء إىل قسمني

واإلرشاد، واآلخر إزالة املنكر وتغيريه بالقوة على هذا الترتيب، أي حياول إزالة املنكر وتغيريه 
لنصح والتلطف أوال، فـإن مل يفلح جهده فـعليه أن يصلح بالقوة، وال جيوز النـوع بالوعظ وا

أن درجات تغيري املنكر املذكورة  -واهللا أعلم-ثبت من عدم تأثري األول، ويبدو الثانـي ما لـم يت
من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه (( :يف احلديث

يبدو أن الترتيب يف هذا احلديث الشريف لدرجات تغيري املنكر من  2،))وذلك أضعف اإلميان
نا حيث القوة، ال من حيث الدعوة، فأقوى وسائل تغيري املنكر اليد مث اللسان مث القلب، وال يعين ه

   3.حبال أن نبدأ التغيري واإلصالح بالقوة

��m��q: ومما يؤيد هذا قـوله تعـاىل     po��n��m��l�k�j��i

��¤��£��¢���¡�����~}��|�����{��z��y�����x���w��v��u��t��s��r

«ª��©��¨� �§� � ¦¥l ]ولذلك ذكر العلماء أن استخدام القوة ال  ،]احلجرات
  . جيوز ما دام اإلصالح بالوعظ والنصح مأموال

األمر باملعروف باليد على األمراء، وباللسان على العلماء، وبالقلب على ": قال العلماءو
أن ينظر إىل  - واهللا أعلم  - والذي نراه فيما يتعلق ذه املسألة ... 4،"عوام الناس أيالضعفاء 

املنكر يف اتمع الذي يوجد فيه هؤالء العامة، فإذا  موقف احلكومة من األمر باملعروف والنهي عن
كانت احلكومة قائمة بواجبها يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر بكل أمانة وصدق وإخالص، 

ال تأخذها يف احلق لومة  ،ويوجد يف اتمع هيئات مؤهلة للقيام بواجب األمر باملعروف والنهي
                                                 

   .3929: رقم: وأمحد ،2973: سورة املائدة، رقم:تفسري القرآن، باب: يف كتاب رواه الترمذي -1
  .70: بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان، رقم: ، باباإلميان :يف كتاب مسلم -2
- ه 1404: والنهي عن املنكر، حممد عبد القادر أبو فارس، دار الشباب للطباعة والنشر، باتنة، اجلزائر، الطبعة الثالثة ألمر باملعروفا -3

  . 87ص .م1984
  .، مراجع سابقة51، ص1جالنووي، ، شرح صحيح مسلم، 277ص ،2جالغزايل، ،إحياء علوم الدين: للمزيد حول آراء العلماء انظر -4
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ت والقدرة والصالحيات من ويل األمر لتغيري املنكر وإزالته، الئم، ولدى هذه اهليئات اإلمكانا
ولديها باإلضافة إىل ذلك الوقت الكايف للوصول إىل مكان ارتكاب املنكر قبل االنتهاء من فعله، 
فإنه ال ينبغي فـي هذه احلالة أن يستخدم العامة وسيلة القوة إلزالة املنكر، عليهم أن يتصلوا 

وا مبكان املنكر لتأيت هذه اهليئة وتزيله بقوة السلطان؛ ألنه خيشى من استعمال باهليئة احملتسبة وخيرب
العامة للقوة يف إزالة املنكر من حدوث الفنت والفوضى واالضطراب، فتؤدي وسيلة إنكار املنكر 
هذه إىل منكر أعظم بكثري من املنكر املقترف، فقد ينضم إىل هؤالء العامة الذين استخدموا القوة 

اإلساءة ، كزالة املنكر بنية صادقة ابتغاء مرضاة اهللا، قد ينضم إليهم ناس أصحاب أهداف شريرةإل
   1 .تعكري األمن واالستقرار يف البالد أوإىل مسعة من عملوا بصدق على إزالته، 

  :التغيري القليب :رابعا

ولكنه هو  ،وتغيري من فاعله للمنكر بإزالة،وأن هذا ليس  املنكر،يفَسر التغيري بالقلب بأنه كره      
إذا كان كره املنكرات ف                                       . ر، ويف هذا نظالذي وسعه

من ، فإن ة صاحبه يصدق ذلك الكره أو يكذبه، فإن له واقعاً سلوكياً يف حياوأصحاا فعالً قلبياً
واجتنام، واالعتصام من االختالط  ،أصحاا عنو عنها اإلعراض: آيات أو مثرات كره املنكرات

م واحتقارهم ما داموا ، ووجوب إظهار بغض أفعاهلعليهم بنفع دنيوي، وفعل ما ميكن أن يعود م
الجتماعية والثقافية واالقتصادية، ، ووجوب قطيعتهم يف شىت حركات احلياة اعلى منكرهم

  . مسيما ااهرون منهم مبنكراوال

 ،ضرب من ضروب التغيري املؤثرة ،به ااهرين واملرجفني يف املدينةوسبيل مقاطعة أهل املنكر     
ذا السبيل يف وقد علمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اختاذ ه ،وهو مما ال يعجز عنه أحد أبداً

�m���H :العسرةعن غزوة  واقعة الذين ختلفوا �G��F� �E� �D� �C��B��A

K��J������I...al��]ما كان من تلك القطيعة البالغة وقد وصف كعب بن مالك  ،]التوبة
  .وصفاً فيه اهلداية إىل املنهاج األمثل يف سبيل تغيري املنكر بالقلب ،األثر

                                                 
  .83-77، صسليمان بن عبد الرمحن احلقيل انظر األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ضوء الكتاب والسنة، -1
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وال يعد صاحبه  املنكر،لغري كاف يف تغيري  وصاحبه،إنَّ جمرد عدم الرضا القليب عن املنكر     
اليت ينبغي أن  لثمرته،هذا الفعل القليب تغيرياً نظراً  -اهللا عليه وسلمصلى -ولذلك مسى النيب  مغيِراً،

 :-صلى اهللا عليه وسلم-ال رسول اهللا ق: د قالعن عبد اهللا بن مسعوف ،القليبتنبثق من هذا الكره 
يا هذا، اتق اهللا، : ين إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل، فيقولما دخل النقص على ب إنَّ أول((

ذلك أن يكون أكيله وشريبه ، مث يلقاه من الغد فال مينعه تصنع، فإنه ال حيلُّ لكودع ما 
�\��m :، مث قالوب بعضهم، فلما فعلوا ذلك ضرب اهللا قلوقعيده �[��Z��Y

��ji��h��g��f�� ed��c�� �b��a��`��_��^��]
��w��v��u��t� � �s�� rq��p��o� �n��m� �l�� �k

d���c��b��a��`��_��~}��|��{���z��y��x����e
l��k��j��i��h��g��fl����]واهللا لتأمرون باملعروف كال((: مث قال������������،]املائدة ،

، ولتقصرونه على احلق ، ولتأطرنه على احلق أطرااملنكر ولتأخذنَّ على يدي الظاملولتنهون عن 
   1.))اًقصر

 ،خمالطتهماطعة أصحاب املنكر وترك ، مقباهرات على أن من التغيري القليبففي هذا آيات     
أضعف "تغيري هذا ال -صلى اهللا عليه وسلم-، وقد جعل النيب وذلك الذي ال يعجز عنه أحد

إن تكاليف هذا السبيل من التغيري أضعف  :أعالها ،احلكم عدة وجوه من املعىنوهلذا  ،"اإلميان
فإن مل " :لقولهلك جاء قوله هذا مناظراً ولذ ،تكاليف اإلميان، فكل من تلبس باإلميان هو قادر عليه

، وهذا يستطيعه "فليغريه بقلبه: "التغيري اليدوي واللساين، فكأنه قال: األولني يف الضربني" يستطع
وليس وراء ذلك ": وهو يتناسق من وجه مع قوله يف رواية أخرى. ميانألنه أضعف اإل كل مسلم،

، فهو أخفها اإلميان حبة خردلكليف من تكاليف وليس وراء هذا الت :، أي"من اإلميان حبة خردل
  . اوأيسره

جز عن التغيري وصفاً بالضعف إلميان من ع "وذلك أضعف اإلميان": وعلى هذا ال يكون قوله    
، ...وصف بالضعف واليسر ملا كلف به ، بل هواليدوي أو اللساين، ولكنه قام حبق التغيري القليب
ألن من عجز عن  .أبداًال يعجز عنه أحدُ  يسري،أي ما كلف به من تكاليف اإلميان ضعيف 

                                                 
  .3774:األمر والنهي، رقم: املالحم، باب: بمذي يف كتارواه التر -1
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فمن  .قويبل إميانه  ضعيف،ال يوصف إميانه بأنه  األدىن،وقام حبق التكليف  األعلى،التكليف 
، بل يوصف ما كلف ة قائماً وصلى جالساً صالة تامة، ال يوصف إميانه بالضعفعجز عن الصال

ال إميان من ترك ما هو إ ان ال يوصف بالضعففاإلمي ؛أضعف ثقالًبه بأنه أيسر مما كلف به غريه و
، وإن قادر عليه، وأما من عجز عن أمر، وقام حبق ما استطاعه، فإنه ال يوصف إميانه بضعف

  . بأا أضعف من تكاليف ما عجز عنهوصفت تكاليف ما قدر عليه 

أي أقله  "ميانأضعف اإل": القليب، فقولهويذهب مجاعة إىل أن هذا وصفُ لثمرة هذا التغيري     
، وإن التغيري اليدوي واللساين من وجه ، إذا ما ناظرنا مثرة التغيري القليب بثمرة، وهو مقبولمثرة

، ولذلك فعلها النيب ملنكرات أعظم أثراً من غريهاكانت مثرة هذا التغيري القليب قد تكون مع بعض ا
   .مع الذين ختلفوا عن غزوة العسرة -صلى اهللا عليه وسلم-

، إمنا هو فرض عني تصاحبه استجابة سلوكية ملقتضياته، كُرهُ قليب... والتغيري القليب للمنكرات    
، الصحة واملرضوى أياً كان وضعه يف العلم واجلهل، والغىن والفقر، على كل مسلم ذكراً أو أنث

طاع التغيري فمن است تكليفاً،وهو مالزم ملا هو أعلى منه  ،فهو ال يسقط عن أحد مادام مكلفاً
وكذلك مستطيع التغيري اللساين يلزمه التغيري القليب على النحو  القليب،اليدوي لزمه معه أيضاً التغيري 

   .شرحناهالذي 

، وغري ت فعالً وقوالً لكنه خيالط أهلهاأنَّ التارك للمنكرا -صلى اهللا عليه وسلم- وقد بين النيب     
ال يقل عنهم شناعة إمث واستحقاق  أيضاً،إمنا هو من أهل املنكرات  بشأا،غاضب هللا عز وجل 

إىل جربيل   اهللا عز وجل أوحى ((: -صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا :عن جابرٍ قالف عقوبة،
ك يا رب إن فيهم عبدك فالناً مل يعص: أن اقلب مدينة كذا وكذا بأهلها، قال - عليه السالم-

   1.))َيتمعر يفَّ ساعة قطّ، فإنَّ وجهه مل اقلبها عليه وعليهم: فقال :، قالطرفة عني
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  :املنكر وبعض ما يتعلق به: املبحث الثاين

   :لغة نكرامل :أوال
: لـمناكرةاو ،الـجحود: اإلنكارو...، طنةهاء والفالد: ءراالنكو النكر :رنك -     

: وقوله تعالـى ... ،مناكرة أي معاداة وقتالوبـينهما ... ،ي قاتلهناكره أو ،الـمـحاربة

mçæ��å��ä����� � � �ã���� � �âl ]كر... ،صواتأقبح األ: الق ]لقمانكو والنرالن: 
 رمهما قبحه الشرع وح وكل، ...أي صعب واشتد :بالضم مراأل وقد نكر ...مر الشديداأل

اسم : و النكري. حال تسرك إلـى حال تكرهها منه التغري عن: التنكُّرو ...،فهو منكر وكرهه
 و النكري. إلـى مـجهول ره فتغيريوقد نكره فتنكر أَي غ ...الذي معناه التغيـري اإلنكار

... ،يدمن دم أَو قـيح كالصد الـخراج ...من ما خيرج: والنكرة .الـمنكرتغيـري : إلنكاراو
   1.نكري امسا ملكنيو  رمنكو... ،التـجاهل: التناكرو

 :وأنكر حقه... وجده على غري ما عهده:... أنكر الشيء... فطن وجاد رأيه:... نكر -     
جهده من  آثر اآلخرين على نفسه، وبذل غاية: مل حيفظه ومل يعترف به، وذاته: جحده، ومجيله

يعرف، ويف الترتيل  غري شكله فصار ال: نكر الشيء ،...عابه واه: أجلهم، وعلى فالن فعله

�m«��ª: العزيز �©� �¨l ]جعله نكرة: النحاة االسم عند ر، ونكغريوه :أي ]النمل ،

�m��Ê: الترتيل العزيز ويف.. فغري املعرهو و � É� �È� �Ç� � Æ� � ÅÄ� �Ã

ÌËl ]منكر فظيع، تنكره النفوس لشدته وهوله، وهو يوم القيامة وما  شيء :أي ]القمر
   2.شنعاء: وجرمية نكراء.. .فيه من البالء واألهوال

 
أا تتضمن معىن الدهاء والفطنة، والصعوبة والشدة،  :ن ك ر: يؤخذ من التعريف اللغوي ملادة    

 والبشاعة، حراوغة، والقتال واحملاربة، والقبواملخادعة وامل واجلهل وعدم املعرفة، واجلحود والعداوة،
  ".غري املعهود"وهنا جيدر االنتباه إىل أن كل الدالالت تلتقي بشكل أو بآخر حول  .املعهود غريو

                                                 
، ومعجم نور 647ص 2جمرجع سابق،  ال الدين حممد بن مكرم بن منظور،أبو الفضل مج ،-لسان العربذيب -اللسان  نانظر لسا - 1

  .328-327مرجع سابق، ص بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي،حممد  ، وخمتار الصحاح،1071الدين الوسيط، عصام نور الدين، ص
 ، ه 1422-م2001: رشاد، محص، سوريا، الطبعة األوىلخليل توفيق موسى، دار اإل. عريب -معجم معاصر عريب–اإلرشاد  -2
  .بتصرف 627-626ص
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، أن من دالالا معىن "ن ك ر"مما ميكن االستئناس به أيضا، على ضوء الدالالت اللغوية ملادة     
 ، والشك أن مثة ارتباطا واضحا بني غري املعهود والتغيري، ومن هنا يأيت اصطالح إنكارالتغيري

املنكر مبعىن تغيري غري املعهود، ويف العادة ال خيلو غري املعهود من صعوبة وشدة، وقبح وبشاعة، 
  .وباملقابل ال خيلو تغيري غري املعهود من قتال وحماربة وعداوة

  
  : اصطالحااملنكر :ثانيا

م هفمن, اختلفت عبارات العلماء يف حتديد معناه عموما وخصوصا دوق 1،املُنكر ضد املعروف    
 أن يكون املنكر آخرون واشترط ...حملرمات الشرع الامش منهم من جعلهو، رمن قصره على الكف

من استعمله يف كل ما ى عنه  ومنهم، اأو يكون مدرك عدم التحرمي فيه ضعيف, جممعا على حترميه
أَن املنع من  ،املكروه واحملظور والفرق بني... ،كرهه وأحرمه ففهو كل ما قبحه الشرع  ،الشرع

وإذا مل يعلم الفاعل أَنه مكروه  ،وليس حبرام ،والسكوت عليه مكروه ،نكر املَكروه مستحباملُ
ه نأَما احملظور فالنهي ع ،هىل من ال يعرفإ يغهلفإن للكراهة حكما يف الشرع جيب تب ،وجب ذكره له

 ،واستعمله آخرون يف كل ما عرف بالعقل والشرع قبحه ،قواجب والسكوت عليه حمظور إذا حتق
  مما حرمه الشرع ،ما تنكره النفوس السليمة وتتأَذى به هو ،ن كلِ ما تقدمم قال غريهم هو أَمشلو

   2.ألامل حملاره وقبح غاية القبح استظهاره يف بم استكاظونافره الطبع وتع

  :املنكر هو الكفر –1

كل : "حيث قال ،إىل أن املنكر عبادة األوثان ذهب أبو العاليةو الشرك، قاله مقاتل،: املنكر    
وال  املنكر،وهذا أعلى أنواع  ،"النهي عن املنكر فهو عبادة األوثان والشيطان... آية ذكرها اهللا يف

ولذلك قال الفخر  3 ...عظيمفإنه من العلم واحلكمة مبكان  عليه،يتصور أنه يقصر حقيقته 
وإن كان بعض العلماء قد  .، وليس املنكر كلهفجعله رأس املنكر ،"رأس املنكر الكفر": الرازي

تعريف عن خيرج ال بأهم أجزائه، حيث أن تعريف الشيء ن، مانتقدوا حصر مفهوم املنكر يف الكفر
 نالعالية كاولعل رد اإلمام الشوكاين على تعريف أيب  مانعا، شروطه األساسية، أي كونه جامعا

                                                 
 . 49- 48بن نايف الشحود، ص احلسبة، ابن تيمية، حتقيق وتعليق علي  - 1
  . 49- 48املرجع السابق، ص   -2
  . 19191919ص  ،حممود توفيق حممد سعد فقه تغيري املنكر، -3



29 
 

واليف عرف الشرع ما يدل  وهو ختصيص بغري خمصص، فليس يف لغة العرب،"ّ: صرحيا حني قال
  1."على ذلك

  :املنكر ما حرمه الشرع -2

الشارع يطلق على كل ما ى  ...اإلسالمي حاملنكر يف االصطال": يقول عبد الرمحن امليداين    
ما هو قبيح يف العقول ... اإلسالم، ويدخل فيه إلزاميا حترمييا، فهو كل مستقبح يف اعن فعله ي

الرشيدة، وال يدخل يف املنكر ما يستحسن تركه وال ينبغي إنكاره، بل يقال  ةالسليمة الصحيح
املنكر يف ...ت وال يعرف مفردا. ال إلزاما من املعروف تركه ألن الشارع أمر بتركه ترغيبا: فيه

... ابتطبيقه ااالصطالح اإلسالمي إال مسلم تعلم أحكام اإلسالم وشرائعه وعرف أنه مطالب شرع
النهي ... االصطالح اإلسالمي، وعلى هذا ال يوجه قالنهي عن املنكر وف... فهو الذي يوجه له

وعرف ... ئعه،االصطالح اإلسالمي إال ملن أسلم، وتعلم أحكام اإلسالم وشرا قعن املنكر وف
األفعال يف أعراف الناس، إذا كان  ناملنكر م نوميكن ي غري املسلمني ع... ،هاملنكر يف اصطالح

تعم الناس مجيعا، ويدركها الناس مجيعا ...ألن هذه األمور ... مما هو قبيح منهي عنه يف اإلسالم
   2."مبفاهيمهم العامة

الذي جيب على األمة تغيريه، هو ما  إليه أن املنكروالذي نذهب ": د توفيق سعدوويقول حمم    
وسواء يف هذا، أن تكون املخالفة ملا أمر به الشرع إجياباً  ،الفة قاطعةخالف الشرع كتاباً وسنة خم

أو زيادة عليه بغري  أو ملا ى عنه حترمياً، وسواء كانت املخالفة تركاً بالكلية ملا أمر به الشرع 
 عذر، أو تغيرياً فيه، أو تبديالً يف ذاته، أو فيما يتعلق به زماناً أو مكاناً أو نص، أو نقصاً منه بغري

الشرع هي منكر، ومثل ذلك متاماً  ة فيما أمر به يفكل مغايرة ذاتية أو عرض. كيفية أو وسيلة
أن يكون  -أيضاً–وسواء يف هذا  ،إخل... يةاملخالفة بالفعل ملا ى عنه، خمالفة كلية أو غري كل

تلك حقيقة املنكر الذي جيب على األمة  .أو تلوحياً، تفصيالً أو إمجاال األمر أو النهي تصرحياً
   3."تغيريه

                                                 
  .370ص. 1ج م، 1997-ه1417: بن حممد الشوكاين، دار املعرفة، بريوت ، لبنان، الطبعة الثالثة عليبن حممد  فتح القدير، -1

شق، انظر فقه الدعوة إىل اهللا وفقه النصح واإلرشاد و األمر باملعروف و النهي عن املنكر، عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، دار القلم، دم 2-
  .21، ص1، جم1996-ه  1417: الطبعة األوىل

   .20 - 19ص  ،فقه تغيري املنكر، حممود توفيق حممد سعد - 3
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املنكر هو كل معصية حرمتها :" وقريب من هذه التعاريف تعريف عبد القادر عودة الذي يقول
  1."الشريعة، سواء وقعت من مكلف أو غري مكلف

  :عنه الشرعا ى املنكر كل م - 3

فاملرجعية يف حتديد  ،"املنكر هو ما ى اهللا عنه": قرآناجلصاص يف أحكام الأبو بكر  قال    
ما أنكرته األمة فهو : "املعروف من املنكر هي إما الوحي أو األمة، يقول أبو بكر اجلصاص

                                                                                                                             2."حكم اهللا تعاىل، ويف ذلك ما مينع وقوعهم على ضاللوهو ... منكر
املنكر ما أنكره الشرع " :القاريوقال علي ، "الشرعاملعاصي اليت أنكرها  :املنكر": وقال األلوسي

، "نعين به أن يكون حمذور الوقوع يف الشرع": ويقول الغزايل يف اإلحياء ."وكرهه ومل يرض به
ويعرف ابن  3،"ّاعلم أن املنكرات تنقسم إىل مكروهة وإىل حمظورة": ويقول يف موضع آخر

  4".كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه، فهو منكر: "منظور املنكر بقوله

كل ما ينهانا عنه دين اهللا عز وجل من العقائد ": ويقول السيد جالل الدين العمريهذا     
وقريب من  5،"...األخالق، وقوانني السياسة املدنية هو املنكر ومبادئواألفكار وأصول العبادات 

املنكر ما نكر الشرع وحكم بقبحه، فنهى عنه ": هذه التعاريف، تعريف مبارك امليلي الذي يقول
   6".أو بدعة ةحتذير معصيوحذر منه  حترميا أو ترتيها،

وحيد يف متييز املنكر من غريه، ومل  فكل التعاريف املذكورة سابقا تركز على الشرع كمعيار    
، وال املألوف والذوق بعيد، على حكم الفطرة، وال العقلتنبه هذه التعاريف ال من قريب وال من 

   .االجتماعي

                                                 
أمحد رمحاين، رسالة ماجستري غري منشورة،كلية : عيسى بوعكاز، إشراف": فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر من خالل القرآن الكرمي -1

 . 22ص العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، ختصص الكتاب والسنة، 
  .36-35ص. 2ج . ط دون ت بن علي الرازي اجلصاص، دارالكتاب العريب، بريوت، لبنان، دون ط، دأبو بكر أمح أحكام القرآن، -2
 .778،791، ص1مرجع سابق، جأبو حامد الغزايل، اإلحياء،  -3
 .22سابق، ص عيسى بوعكاز، مرجع ": فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر من خالل القرآن الكرمي -4
    . 98صالسيد جالل الدين العمري،  األمر باملعروف والنهي عن املنكر،: انظر -5
، "أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتراء الدولة يف العلوم اإلسالمية، ختصص كتاب وسنة"سنن اهللا يف إحياء األمم يف ضوء الكتاب والسنة  -6

 .549، ص 2م، ج 2004-2003/ ه  1425-1424: السنة اجلامعية خلضر، باتنة،جامعة احلاج . أمحد رمحاين: حسني شرفة، إشراف
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واملالحظ أنه حىت علماء النفس املسلمون ال ميلكون إال هذا املعيار املوحد وهو اإلسالم الذي     
منحرف، وحيدد مؤشرات الصحة النفسية واملرض النفسي، حيكم على سلوك ما بأنه سوي أو 

واختالف العلماء حول بعض السلوكيات ال ينال من ثبات هذا املقياس، ألنه اختالف داخل إطار 
  1.موحد

  : املنكر ما خالف العقل وناىف الفطرة -4

يف  املنكر كل فعل حتكم العقول الصحيحة بقبحه، أو تتوقف": قال الراغب األصفهاين    
وقريب من هذا التعريف تعريف حممد  2."استقباحه واستحسانه العقول، فتحكم بقبحه الشريعة

املنكر ما حتكم العقول السليمة بقبحه، أو ما يقبحه  ": امساعيل إبراهيم، الذي ينص فيه على أن
   .عن غريه، وإن كان الراغب األصفهاين يعتمد العقل أساسا يف متييز املنكر "ويكرهه الشرع وحيرمه

منه، ويسوء كل إنسان أن  نالناس وخيجلواملنكر هو الذي ينكره ...": الشعراوي حممديقول و    
 ...أنوهكذا تعرف ... ،ومظاهر املنكر مذمومة ومكروهة حىت عند املنحرف... ،يعرفه الناس عنه

   3."املنكر خيضع لتقدير الفطرة

العالقات االجتماعية بني األفراد والشعوب واألمم املنكر يشمل شبكة ": يقول الكيالينو    
وكل ما يضر البشر ويورث عدم االنسجام مع سنن اهللا وقوانينه يف اخللق يندرج يف قائمة ...

   4."املنكر

لضره  ،املنكر ما تنكره العقول السليمة، وتنفر منه القلوب الطاهرة": رشيد رضاحممد ويقول     
   5."حبيث ال يستطيع العاقل املنصف السليم الفطرة أن يقبله أو يرضى به وخمالفته للفطرة واملصلحة؛

                                                 
، حممد عز االدين توفيق، دار السالم، القاهرة، -البحث يف النفس اإلنسانية واملنظور اإلسالمي–صيل اإلسالمي للدراسات النفسية أالت -1

  .342م، ص2002 -ه1423: مصر، الطبعة الثانية
  527و 526و 343ص، 1972ه، 1312: ندمي مرعشلي، دار الكتاب العريب، دط: الراغب األصفهاين، حتقيقألفاظ القرآن، معجم  -2
  . بتصرف 1676ص ،3مج. قطاع الثقافة. أخبار اليوم  الشعراوي، حممد متويل الشعراوي،تفسري -3

، ماجد عرسان الكيالين، "-20-سلسلة إسالمية املعرفةيف تربية الفرد وإخراج األمة وتنمية األخوة اإلنسانية، -أهداف التربية اإلسالمية  4-
 .  268ص  ،1997 -ه1417: ، الطبعة الثانيةأ.م.املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، هريندن، فرجينيا، و

، 9ج .دون تاريخ الطبعة. تفسري القرآن احلكيم الشهري بتفسري املنار، حممد رشيد رضا، دار املعرفة، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية -5
 . 227ص
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املنكر جماز يف املكروه، والكره الزم لإلنكار، ألن النكر  يف أصل اللسان :" ويقول ابن عاشور    
هنا الباطل والفساد، ألما من املكروه يف  به وأريد، ومنه تسمية غري املألوف نكرة، هو اجلهل

  1."عند انتفاء العوارض اجلبلة،

اء إىل أن املقصود بالرعاية واحلفظ هو مياملنكر إ... ويف التعبري ب": ايد النجار دويقول عب    
عن وجهات  ةاملتسلطة املعربلطريق اآلراء  اقطع ،بالتشاور هاتمع لنفسه طاخلط العام الذي اخت

   2 .خاصة ألفراد أو جمموعات

 ، صغريةنفر منه الطبعاملنكر هو كل ما ينكره الشرع، وي: "الدين البيانوينحممد عز ويقول     
  3."كان أو كبرية، واملعاصي كلها منكرات، ألن العقول السليمة تنكرها

 ف، ولعل هذا االختالقد اختلفت عبارة أهل العلم يف بيان حقيقة املنكرفهكذا نالحظ أنه      
هل هي للشرع أم للعقل؟ مرجعية احلسن والقبح،   يرجع بشكل أساس إىل االختالف يف حتديد

واحلسن والقبح يقصد ما معاين ذكرها أهل الكالم، وعلماء األصول، فقد يطلق احلسن على 
ويطلق احلسن على صفة الكمال، والقبح على صفة ... مالءمة الطبع، والقبح على منافرته،

طلق احلسن على ترتب املدح يف العاجل، والثواب يف اآلجل، والقبح عل ترتب الذم وي...النقص، 
باتفاق أهل السنة واجلماعة ... واملعنيان املذكوران عقليان... ،يف العاجل، والعقاب يف اآلجل

بينما  يف معرفة حسن الشيء أو قبحه، األصلن بأن الشرع هو وأهل السنة يقول أنإال  4،واملعتزلة
  . ملعتزلة بإمكان إدراك احلسن والقبح من قبل العقل قبل الشرعقال ا

تنفر منه النفوس والطبائع، وتستقبحه العقول، فيكون من مدلوالته الشر  وعموما املنكر يفيد ما    
على أن للمنكر جماال ثابتا، ال تتغري فيه حقيقته، وجماال آخر ، وننبه هنا الفاحش والقبيحواملعصية و

قد تتغري فحقيقة املنكر . حيدث فيه التغري والتطور، ألن منه الثابت شرعا، ومنه ما ينكره الناس
بلد، وأعراف البلد الواحد نفسها قد تتغري إىل  ن بلد ماألعراف تتغريبتغري الزمان واملكان، إذ 

                                                 
 .40، ص4ج. م1984: حممد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون التونسية، تونس، دون رقم الطبعةتفسري التحرير والتنوير،  -1
 .  63636363-62626262ص ،1111، جم1999199919991999: المي، عبد ايد النجار، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، الطبعة األوىلفقه التحضر اإلس -2
 .7م، ص1999- ه 1420: األمر باملعروف والنهي عن املنكر، حممد عز الدين البيانوين، دار السالم، القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة -3
. 123ص ،1م،ج1992: احملصول يف علم أصول الفقه، فخر الدين حممد بن عمر الرازي، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية -4

 .بتصرف
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للزم منه حلوق  على ما كان عليه أوال،فساد أهله، حبيث لو بقي احلكم حلدوث ضرورة، أو ل
املشقة واحلرج بالناس، وأدى إىل خمالفة قواعد الشريعة اإلسالمية ومقاصدها، اليت تنص على رفع 

           . احلرج والتيسري

  :عالقة املنكر ببعض املصطلحات املقاربة :ثالثا

��:اللَّفظني يف قولهين  مجع اهللا :الفحشاء -1     � � � � � �m��p��o���n��m��l��k
|{��zy�wvutsrql 

   1.]النحل[

: ، فقال الزخمشريلفظي املنكر والفحشاء يف التفريق بني ...املُفسرينوقد اختلفت عبارات     
الفحشاء اإلفراط يف متابعة : "وقيل 2،"الفحشاء ما جاوز حدود اهللا، واملُنكر ما تنكره العقُول"

ومن املُفسرين من ذهب إىل القول بأنَّ  3،"القُوة الشهوانية، واملُنكر اإلفراط يف إظهار القُوة الغضبية
كأنهم خصصوها مبعاين : "حيث قال -رمحه اهللا- خصوصاً، كابن عطية بني اللَّفظني عموماً و
مجيع ا الفروج، واملُنكر أعم معه ي4،"اختالف أنواعهاملعاصي والرذائل واإلدانات على منه؛ ألن         

الفحشاء كُلُّ أمر يفْحش، أي يتجاوز احلد، واملُنكر كُلُّ فعل : "- رمحه اهللا- وقال سيد قطب 
  5."تنكره الفطرة، ومن ثَم تنكره الشريعة

ما : ما شناعته ظاهرة من املعاصي، وقيل: وقيل، الزنا :الفحشاء": وجاء يف كتاب الكرت األكرب    
قاله الشرك، : فهو املنكرأما  ااوز حلدود له،: اآلخرة، وقيل يوجب احلد يف الدنيا والعذاب يف

                                                 
مصطفى عثمان : الكرت األكرب من األمر باملعروف والنهي عن املنكر، عبد الرمحن بن أيب بكر بن داود احلنبلي الدمشقي الصاحلي، حتقيق 1-

  .بتصرف بسيط 57ص .م1996 -ه  1417: ة، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىلصميد
وهذه لفتة إىل ، 341، ص2م، ج1977 -ه1397: أبو القاسم حممود بن عمرو أمحد الزخمشري، دار الفكر، الطبعة األوىل ،الكشاف  -2

 ".التحسني والتقبيح بالعقل يفاالعتزال، 
، 160، ص20، جم1938 -ه  1357: الطبعة األوىلدون مدينة الطبع، التفسري الكبري، فخر الدين الرازي، دون دار الطبع، : اتظر -3
ي، دار إحياء التراث العريب، األلوس يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، أبو الفضل شهاب الدين حممود ابن عبد اهللا احلسيين روح املعاينو

  .318، ص14 لبنان، ج بريوت،
، 8ج.احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، أبوحممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام ابن عطية األندلسي، دار ابن حزم -4
 .496ص

  .2191، ص4جم، 1990، ه 1410: دار الشروق، بريوت، لبنان، الطبعة السادسة عشر، سيد قطب، يف ظالل القرآن -5
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أنكره الشرع بالنهي عنه، ما : ، وقيلليه بالنار، قاله عبد اهللا بن السائبما توعد ع: مقاتل، وقيل
ما ال يوجب احلد يف : ملعاصي والرذائل والدناءات على اختالف أنواعها، وقيلمجيع ا وهو يعم

  1".الدنيا لكن يوجب العذاب يف اآلخرة

التطاول بالظلم والسعاية فيه، وحقيقته جتاوز احلد، وهو داخل يف  أما البغي فهو :البغي -2222
   2.وقد نبه عليه اهتماما باجتنابه املنكر،

نونا يشرب الْخمر جمإذ من رأَى صبِيا أَو  ،يةكَر أَعم من الْمعصنملا" 3:يالَقال الغز����::::املعصية -3333
 الوهذَا  ،علَيه أَنْ يمنعه منهفَ ...جنونا يزنِي بِمجنونةوكَذَا إنْ رأَى م ،يرِيق خمره ويمنعه يه أَنْفعل

ى ممسةً ييصعوننجالْم قي حف، صعةٌ الإذْ مالٌيحا مبِه ياصذَا ، عهلطُال.. .ورتشيِ يف ...َ يهالن
 ،واجِبة الدفْعِبِسا لمفْسدة مال ...بلْ يشترطُ فيه أَنْ يكُونَ ،ياالْمنهِي عاص..َ.يكُونَعن الْمنكَرِ أَنْ 

�                                                    :ذَلك أَمثلَة ومن... �� �� �� �

  .أُممهم أَولَ بعثهِم... يعرِف تحرِميه كَنهيِ الْأَنبِياِء عن منكَرٍ الاجلاهل  َنهي :َحدهاأ
  .إثْم علَيهِم في بغيِهِم لتأَولهِم الُ الْبغاة مع أَنه القت :الثَّانِي
.                                               وغَيرِ ذَلك من الْمصالحِ،والصيامِ ةة الْفَواحشِ وترك الصالبسضرب الصبيان علَى مال :الثَّالثُ
ابِعانِنيِ إذَ: الرجالْمو انيبلُ الصاَألقَتاِء وملَى الدالُوا عاعِا صضإال ب مهفْعد نكمي لَموهِملبِقَت .  

 ساميال: الْخككَّلَ وإذَا وبِالْع قفَاس هربأَخ يلُ أَوكالْو لَمعي لَمفَا وع اصِ ثُمصي الْقف  فْوِ فَلَم
صاالي ادأَرو قْهداصصلِ , قْتبِالْقَت هفَعدقِ أَنْ يلْفَاسإالفَل هفْعد نكمي إذَا لَم نلِ مالْقَت ةدفْسما لفْعد بِه 

قرِ حغَي.  
سادفْ: السما لفْعد ةاضيالريمِ ولعي التمِ فائهالْب برضاحِسالْجِماسِ ورالش ةا , دهبرض ككَذَلو

  4."سراعِ لمس الْحاجة إلَيه علَى الْكَر والْفَر والْقتالِحمال علَى اِإل
  

�:النهي عنه باملنكر الواجشروط  :رابعا �

                                                 
 .بتصرف 59595959-57575757ص، مرجع سابق عبد الرمحن الصاحلي، نكر،الكرت األكرب من األمر باملعروف والنهي عن امل  1-
  .بتصرف 59595959-57575757صاملرجع السابق،  -2
  .779-778ص، مرجع سابق، 1ج الغزايل،  ،إحياء علوم الدين - 3
  .83مرجع سابق، ص احلسبة، ابن تيمية، - 4
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  .أن يثبت أن الفعل منكر شرعاً -
  .أن يكون املنكر موجوداً يف احلال -
  .يكون ظاهراً بغري جتسسأن  -
لثبوته بالكتاب  ؛أن يكون املنكر متفقاً على إنكاره...أي :أن يكون املنكر معلوماً بغري اجتهاد -

من ذوي االختصاص  ،أو السنة، حبيث ال يكون إنكاره حمل خالف بني أهل العلم املوثوق م
ب تغيريه، بل يكون ملن ذه فإن كان حمل اجتهاد واختالف، فليس مما جيب على األمة، والتقوى

أن يدعو إىل تركه من باب النصيحة إىل ما هو األعلى واألليق إىل أنه منكر على الراجح عنده 
وغري قليل من أحكام الشريعة املستمدة من الكتاب والسنة بغري طريق العبارة واملنطوق،  .باملسلم

   .هو مناط اختالف بني أهل العلم

حمقق هو نفسه منكر، جيب تغيريه، فمن تيقن أن هذا العنب ال يزرع وكل ما أدى إىل منكر     
إال ليصنع مخراً، كانت زراعة العنب ذا الغرض منكراً فوجب تغيريه، ومن تعلم الطب ليؤذي 

   .إخل... املسلمني، أو يكشف عورات نسائهم، كان تعلمه الطب منكراً، جيب تغيريه

مة، اليت قد يتساهل فيها بعض الناس، فإن حتقيقه على الوجه وحتقيق هذا الشرط من األمور امله    
الصحيح، ال يكون إالّ ممن مجع بني العلم واحلكمة، إذ العلم حيقق له الوقوف على وجوه الداللة 

   1.صوص، ووجوه اصطفاءات األئمة، والوقوف على دقائق العلميف الن

، أو حبق أحد يكون مما يتعلق حبق اهللا تعاىلويستوي يف املنكر الواجب على األمة تغيريه، أن     
، فكل ما أنكره ، كبرياً أو صغرياًأن يكون ذلك املنكر قوالً أو فعالً -أيضاً-ويستوي من عباده، 

ليكون  نكرة،وقد جاء لفظ املنكر يف احلديث  ،، وإن اختلفت وسائل التغيريالشرع جيب تغيريه
   .العلمكما هو معلوم عند أهل  ...تعمفإنَّ النكرة يف سياق الشرط  عاماً،

ر أو أنثى، فلو أن صغرياً ، ذكملنكر واقعاً من كبري أو من صغريويستوي يف هذا أن يكون هذا ا    
أراد أن يقتل، أو يشرب مخراً، أو أن حيرق ماله، فإنه جيب منعه، وإن كان غري مكلف، وكذلك 

فال عربة مبن يقع منه  ،منكراً يتعلق حبقوق اآلخرينسيما ال ، منع منه انون، لو أقدم على منكر
ول الثاين ولذا جاء املفع ،فيهأنه منكر ال رخصة ملن يفعله  ، وحتقق املنكر، بل العربة باملنكر نفسه

                                                 
    . 20202020 -19191919ص  ،حممد سعد حممود توفيقفقه تغيري املنكر،  - 1
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من رأى منكم منكراً واقعاً من أحد من  :قيلفكأنه  العموم،، ليدل على حمذوفاً "رأى" للفعل
   .الناس

، وليس تدبراً وتأويالً - اهللا عليه وسلم صلى-ه النصح لسنة رسول اهللا يهدي إليذلك ما     
، فيكون ين يف احلديث من أنه مقيد بالنفس، ومن له عليه واليةصحيحاً ما ذهب إليه بعض الناظر

نكر ، فيكون التغيري حمصوراً جوازه يف ميغريهلأو أهله ف من رأى منكم منكراً من نفسه  :التقدير
، ومن ورائه شر مستطريفذلك غري صحيح  ...املغير أو أهله، الذين له عليهم واليةواقع من نفس 

الباب ملن ليس ألحد عليهم والية، كالسلطان األعلى وبطانته، أن يقترفوا من املنكر  إذا أنه يفتح
   1.ال يقول ا عاقلوتلك اليت  ،أن يغري منكرهم ...ما شاءوا، فليس ألحد

   :لمنكراتلبعض الصور املعاصرة  :خامسا
ر ال يف السلوك وحده ولكن يف التصو ،حنرافاً شديداً عن حقيقة اإلسالماملسلمون ااحنرف     

عن نصرة دين اهللا والتمكني له يف  بعيدا ،مليئاً باملعاصي والبدع ،سيئاً حىت أصبح واقعهم، كذلك
    .األرض

اً هلى اهللا عنه ورسوله، أعظمه الشرك باهللا وهو أن يدعو مع اهللا إ ياملنكر الذ" :بن تيميةاقال     
أو رجل من  ،أو نيب من األنبياء ،أو كملك من املالئكة، آخر كالشمس والقمر والكواكب

أو  ،أو غري ذلك مما يدعى من دون اهللا ،أو متاثيل هؤالء أو قبورهم ،أو أحد من اجلن ،الصاحلني
 ،حرمه اهللا على لسان مجيع رسله يفكل هذا وأشباهه من الشرك الذ ؛هليستغاث به أو يسجد 

بالغصب أو الربا  :وأكل أموال الناس بالباطل ،كقتل النفس بغري حق ،كر كل ما حرمه اهللانومن امل
كذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين ، رسول اهللا عنها ى والبيوع واملعامالت اليت ،أو امليسر

مل يشرعها اهللا و  وكذلك العبادات املبتدعة اليت بغري احلق، يان واإلمث والبغوتطفيف الكيل وامليز
   2.رسوله

إال أا تأخذ يف  يتكلم الشيخ يف هذا النص عن أنواع من املنكرات، ال يكاد خيلو منها عصر،    
كل مرة شكال مغايرا، واحلديث عنها يف عصرنا احلايل يطول ويتعقد أمام سرعة عجلة احلياة، 

    :وكثرة مستجداا، لذا سنكتفي ببعض اإلشارات نوجزها فيما يلي

                                                 
  .21ص املرجع السابق، - 1
 .11111111ص   ،األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ياسر بن حسني برهامي - 2
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  : على مستوى االعتقاد والتصور منكرات - 1
 ، كلمة تقال باللسانحتول إيل ...-أركانهأساس اإلسالم كله وأكرب -مفهوم ال إله إال اهللا  -     

وال مقتضى هلا يف حياة املسلمني أكثر من أن ينطقوا ا بضع مرات يف كل  ،بالواقع اال عالقة هل
ّار،  إخالص بدال من  ،بادة لألضرحة واألولياء واملشايخوع ،من خرافات افضالً عما أحاط

  .هللا دون وسيط التوحيد
كل ما  ىمن أداها فقد أد ، شعائر التعبداحنصر يف ... -الشامل الواسع-ة مفهوم العباد -     

فضالً عما أصاب الشعائر التعبدية ! ومل يعد مطالباً بشيء من التكاليف أمام اهللا ،عليه من العبادة
ا شيء ليس له مقتضى يف احلياة الدنيا وال تأثري، ا من عزلة كاملة عن واقع احلياةذاكأ.!  
صار يف صورته ف -صورته الصحيحة قوة دافعة رافعةالذي كان يف -مفهوم القضاء والقدر -     

ا صاحب ذلك فضالً عم! السلبية قوة خمذلة مثبطة عن العمل والنشاط واحلركة واألخذ باألسباب
   .إخل....شعوذةوال لالسحر والدجمن استخدام 

حتول إيل  -وجيعل الدنيا مزرعة اآلخرة ،الذي يربط الدنيا باآلخرة-آلخرة مفهوم الدنيا وا -     
 ،,فمن أراد الدنيا ترك اآلخرة ،وضع التقابل الكامل وموضع التضادجيعلهما م ،همافصل كامل بين
  .فيها بالكفاف ىواكتف ،ة ترك الدنياومن أراد اآلخر

الناس الفقر  ىفخيم عل ،ت الدنيا من أجل اآلخرةأمهل حني أمهلالذي عمارة األرض مفهوم  -     
يف - وزاد علي ذلك كله أنه ، ...واجلهل واملرض والتخلف احلضاري واملادي والعلمي والعقلي

   1.ال حيلة هلم فيه إال الرضاء والتسليم ،قدر مقدور من عند اهللا -همبحس
حيافظ عليها  أصبحت احلياة كلها تقاليد موروثةف ،هخلت حياة الناس من الذيالروح مفهوم  -     

والسلوك  ،تقاليد اتفالعباد ،أا جزء من منهج حي حيكم احلياةال من أجل  ،من أجل أا تقاليد
أو منهج  ،أكثر مما هي عبادة واعية هللا... وقضية العرض تقاليد ،وحجاب املرأة تقاليد ،تقاليد

  .مترابط حيكم احلياة

حىت –قل يف هذا الزمان  :الدنيا وحطامها طمعا يف الرياء واملفاخرة والسمعة بعمل اآلخرة -     
من يفعل اخلري ال يفعله إال ابتغاء مرضاة اهللا، أصبح املسلم املعاصر  ال يفعل فعال  -كاد أن ينعدم

                                                 

 .م1994 -ه  1415: حممد قطب، دار الشروق، بريوت، القاهرة، الطبعة الثامنة ،تصحح أنمفاهيم ينبغي  :انظر -1
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بقصد احلصول على  مثال أصبح تعلم العلم الشرعيحىت حيسب ألف مرة نصيبه فيه من الدنيا، ف
، بذل املال وإنفاقهوتأليف الكتب وكذلك املفاخرة والسمعة، املال أو املنصب واجلاه، أو بقصد 

   .والدعوة إىل اهللا، وقس على ذلك ما شئت
عامل : أول خلق اهللا تسعر م النار يوم القيامة ثالثةأن  -رضي اهللا عنه– ويف حديث أيب هريرة

عامل : يقالوجماهد ومتصدق؛ ألم قصدوا بأعماهلم مراءاة الناس، فاألول قصد من علمه أن 
: شجاع وجريء، والثالث قصد من إنفاقه أن يقال: وقارئ، والثاين قصد من جهاده أن يقال

   1.جواد كرمي
  : سلوكعلى مستوى ال منكرات - 2

وتنوعها بالطريقة اليت تعسر  ةكثرة املنكرات السلوكي ظاملتأمل لواقع املسلمني املعاصر يلح    
  :ومن أمثلتها أثراً يف األمة من غريهامثَّ منكرات أعظم إال أن إحصاءها، 

لتقويض هيبة السلطان  ،إشاعة الفتنة يف األمةكمنكر  :األمةمبجموع  ما يلحق الضررفعل  -
، وكمنكر استراق أسرار الدولة وأخبارها لنقلها للعدو، وكمنكر التآمر على ، واخلروج عليهاملسلم

إفساد اقتصاد األمة، وثقافتها وعقيدا، وصحة أبنائها، والتآمر على إشاعة الفاحشة يف األمة 
واقع دولنا  يفو 2...،رادة األمة يف اختيار ممثليها يف االس النيابيةإوتغييب عقول أبنائها، وتزوير 

  .من هذه املنكرات وأمثلتهاينضح مبا يندى له اجلبني  ما اإلسالمية املعاصر

فإن احلامل لغريه على  ،إذا ما كان الدال على اخلري كفاعله :على التردي يف اخلطايا غريالمحل  -
، بل وأال حتمل اآلخرين رإن احلكمة لتقتضي بأن ليس الصالح أن ال تفعل الشو ...الشر كفاعله

  .خبالهعليه، بل وأن تعينهم على االعتصام من التردي يف 

التردي يف  جها، حيمل بعض الفقراء علىارأداء زكاة ماله، أو يتأخر يف إخ حني ميتنع عن غينالف    
الزوج حني حيرم زوجه من بعض حقوقها احلسية و، حتيالاالأو سرقة، كال: بعض اخلطايا

األب حني حيرم بنيه بعض و، اخليانةحيملها على أن تسقط يف مستنقع النشوز أو  واملعنوية،
فال  حقوقهم،املعلم حني حيرم تالميذه بعض و، حقوقهم، حيملهم على التردي يف هاوية العقوق

                                                 
  . 321: وأمحد, 3137: ، رقماجلهاد: كتاب: النسائي, 2382: ، رقمالزهد: كتاب: الترمذي, 1905: ، رقماإلمارة: كتاب: مسلم -1
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أو  العلم،حيمل بعضهم على أن خيتلس  تعليمهم،حيسن إعداد نفسه علماً وصنعة، وال خيلص يف 
حيرم شعبه حقه عليه، يف أن حيكمهم مبا شرع  ويل األمر األعلى حنيو، رهاختبايسرقه عند 

 ،"شعبه أو بعضه" يسقط حبه وهيبته والثقة فيه من نفوسهم، خالقهم، ال مبا شرعه هو وبطانته
ومتتلئ القلوب والعقول كرهاً وادعاء خيانة، فيسهل على الدمهاء اخلروج عليه، فيفسدون يف 

وما خرجت أمة قط  ،واملسؤول عن ذلك هو ويل األمر وبطانته، إذ منع شعبه حقه ...األرض
   1.عز وجلعلى إمام عدل، فالعدل أساس امللك، وال يكون عدل البتة إذا مل يك وفقاً ملا أنزل اهللا 

عدم مباالة املرء مبعرفة الناس بوقوعه فيها، وهي من أعلى مراتب  وهي ...:ااهرة باملعاصي -
أُمتي معافًى إِلَّا الْمجاهرِين،  كُلُّ((: منها يف قوله  - لى اهللا عليه وسلمص– ر النيب، حىت حذالفتور

فَي هلَيع اللَّه هرتس قَدو بِحصي لًا، ثُمملِ علُ بِاللَّيجلَ الرمعأَنْ ي ةراهجالْم نإِنَّ ما فُلَانُ، : قُولَوي
هبر هرتسي اتب قَدكَذَا، وةَ كَذَا وارِحالْب لْتمعنع اللَّه رتس فكْشي بِحصيو ،وما أشنع  2.))ه

ظلمة  الذنب،فيزيد على وباء  باجلهل،هذا الفعل الذي تتوغل النفس فيه يف غمرة املعصية املقترنة 
فكيف إذا كان من  اإلميان،وإن احلياء لشعبة من شعب  خلقه،االنسالخ من احلياء من اهللا ومن 

انعكاس  ، فما هو إالاستفحال شديد للمنكراتيف هذا البحث نتحدث عن وإذا كنا  3!اهللا تعاىل
أصبحت الرشوة أصالً يف اتمع، وأصبح الغش أصالً يف التعامل،  طبيعي للمجاهرة ا، حىت

أصبح املعروف منكراً : أو باختصار ،عليها ال يستتر منها أهلهاوأصبحت االنتهازية عملة متعارفاً 
   .واملنكر معروفاً

واحد من املنكرات القدمية   :وبسنة رسوله وبصحابته تعاليم اإلسالمبالسخرية واالستهزاء  -
كمن  ‼اليت أخذت صورا معاصرة، ليس عند أعداء اإلسالم، بل عند النخب املفكرة من بنيه

الوضوء بغسل اليدين من ند نقض الوضوء لذي عذر، ويستهزئ يستهزئ من التيمم بالتراب ع
يكفي غسل حمل  ملن خرج منه ريح، ويتساءل ما عالقة ذلك بوجهه ويديه، أال  ...والوجه 

من يزعم أنَّ بعض أحكام الشريعة الثابتة بالكتاب والسنة، إمنا هي رجعية ناهيك عخروج الريح؟ 

                                                 
                                                                               .وما قبلها بتصرف 22، صاملرجع السابق - 1
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وعادات بدوية ال تليق باحلياة املعاصرة، وأنَّ القرآن والسنة ال يصلحان يف القرن العشرين أن 
   1هما يف حياتنا السياسية واالجتماعية؟حيتكم إلي

وما تتعرض له بعض شعوب املسلمني من حروب اإلبادة  :التباغض والتناحر بني أبناء املسلمني -
ر املسلمني يف شباك الغرب ، وما يشاهده املسلم اليوم من سقوط أكثااليت مل يشهد هلا التاريخ مثيلً

   2.كل بالد املسلمني الشتات والفرقة؛ حىت لقد عم والشرق
، جرأة غريبة على حدود اهللا ايشهد عصرن :من أجل خمالفتها األحكام الشرعيةب التالعب -

جنليزية برؤية كالتعذر يف تعلم اللغة اإل :يف التحايل على أحكام الشرع املكر الشديديدعمها 
السفر إىل اخلارج من غري ، أو لى مواقع منحلة يف شبكة االنترنت، أو االطالع عاألفالم األجنبية

، أو السكن مع إحدى األسر ح املسلم ا قبل ذهابه إىل هناكاليت جيب أن يتسل ،أخذ األهبة الدينية
   3.جة إجادة التعلم واالضطرار إليهحب؛ الكافرة واالختالط م

 املرأة، حىت صارت -ورخيصها هاغالي –: من أجل قضاء شىت املصاحل املرأةتوظيف جسد  -
 ما تريد، إىلاملرأة نفسها تستخدم مفاتنها من أجل الوصول سلعة تعرض مع كل سلعة، وصارت 

 بوال عج، معاكسات وزنا واغتصاب وغريها بعد ذلك مما تبع ذلك من - والحرج–وحدث 
 ال ما فتنوا أوأن بين إسرائيل فتنوا وأا من أعظم الفنت،  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب وقد أخرب 

اتقوا الدنيا، واتقوا النساء فإن أول فتنة بين إسرائيل كانت يف ((: -صلى اهللا عليه وسلم- يقول
وذلك ألن اجلمع الغفري من ! ويف زماننا قد عظمت هذه الفتنة، وكربت وانتشرت ...4))ءالنسا

ظهور  مع! ةهؤالء النساء أخذن يتربجن، ويظهرن عاريات يف األسواق، متزينات بأنواع الزين
وأعظم من ذلك ظهور صورهن عاريات أو  ...،أنواع السلع جلصورهن يف الصحف واالت و

فمن أراد اهللا به فتنة ... ،عرب األفالم وغريها ما يسمى بالدش أو البث املباشريف ... عارياتشبه 
 .وإمنا يثبت اهللا الذين آمنوا ...مد نظره، وسرح طرفه إليهن

طغت حمبته على ... :وتصرفات غري مشروعة وما ينجر عنها من معامالت حمرمة ـ فتنة املال
: قال تعاىل !!القلوب، حىت آثره اخللق، وقدموه على ما هو حق اهللا تعاىل، ومل يبالوا حبل وحرمة

m}|��{l����]يتباهون بكثرة املالوراحوا  ،]التكاثر :m��h��g��f
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n��m��l��k��j��il ]هي و ،دواعيها... هلاوهذه أيضا فتنة عامة، ف، ]سبأ
قعوا يف أكل األموال فو ...وقد أوقعت الكثري فيما هو حمرم. النفس اليت جبلت على حمبة املال

أخذ األموال من بيت واالختالس، و ةوالسرق... أخذ الرشوةو الربوية، ويف الغش يف املعامالت، 
لغش والتدليس يف املبيع أو الثمن، رفع وامليزان، وا البخس والتطفيف يف الكيل ،املال بغري وجوهه

والكذب  ،الديون وأداء احلقوق إىل أصحااالتهرب من تسديد األسعار مع ضعف اجلودة، 
ينعمون أنفسهم، ويعطوا ف... يريدون بذلك أن تكثر وتنمو أمواهلم !!واخليانة يف األمانات

بأن املال فتنة، وبأنه خيشى علينا بسط الدنيا وما  -صلى اهللا عليه وسلم-وقد أخرب  ...شهواا

m����t��s��r��qp���o��n��m: خيرج اهللا من زهرا، وقد قال تعاىل
vul�]التغابن[.�  

ه مل نعد إنحىت  ...،من فنت هذا الزمان اليت انتشرت وعمت وطمت :ـ مساع األغاين واملعازف
مل و ،املسارح واملراقص واملالعب وحنوهاواملالهي  تكثر منشآت يف بلداننا اإلسالمية كما تكثر

وقد حصل بسبب ذلك من ، - نسأل اهللا السالمة– األماكنتعد حتلو الدعوات إال  إىل مثل هذه 
الفساد الصد عن ذكر اهللا وعن الصالة، وعن مساع القرآن وتالوته، والبعد عن جمالس الذكر، 

  .وغري ذلك من الفنت والشرور
حىت لقد أصبح اإلدمان موضة هذا العصر، فال جتد  :خمتلف العقاقري واملسكرات اإلدمان على -

يف شىت أمسائه ومرورا باخلمر يف ، بدءا بالتبغ أم مشروب ما صغريا وال كبريا إال وهو عبد لعقار ما
، فلعمري لكأمنا رفع من مصاحفنا قوله خمتلف أنواعها، ووصوال إىل املخدرات يف شىت أصنافها

������m���M��L��K��J���I��H��G��F :تعاىل �E��D��C��B��A

���[�� �Z� �Y� �X��W��V��U� �T� �S�� � �R��Q��P� �O��N

f��e���d��c��ba��`��_���^��]��\�l��]الفادحة  هكذا وبرغم كل املفاسد ،]املائدة
شيوع و، من ضرر اجلسد املؤثر على الصحة، وضياع املال، والسهر وضياع الوقت اآلفات، ذههل

من أعظم الفنت اليت  إال أا اخلبث والروائح املنتنة الكريهة الضارة باجلسم وبااور ملستعملها، 
حبجة الترفيه عن النفس، ووين ضغوط احلياة ؛  من شباب اإلسالم يف هذه الزمانوقع فيها كثري
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واستأنس  منكرا أحبمن ألن ! يهابل تعداه إىل الدعوة إل!! فقط تناوهلاومل ينته األمر عند  عليها،
   .!مناصروه، حىت ال ينكر عليهو أحب أن يكثر أهله ،به

دعاة هم من الكفرة والفجرة،  :الدعاية غري املباشرة عرب االحنراف والضالل إىلة الدعوة ـ فتن
فهم أهل ! ن ودكاترة وعلماء وحنوهموومعماري ،نون ومهندسون ومرشدومعلم أم باسم جاءوا

، وأن عقوهلم الرجال رجال غري مسول هلم الشيطان أ! يصنعون وخيترعون... معرفة كما يقولون
قوم عجلت هلم  محذقا، وما عرفوا أ أبدانا، وأكثر ، وأم أمت معرفة، وأقوىالعقولأذكى 

م يف حيام كما وصفهم اهللاطيبام الدنيا، وأ �m�����U��T��S����R��Q��P��O��N

X��W��Vl ]الروم[.   
مسابقة اإلمام يف أو  ،أو تأخريها عن وقتها، أو التهاون ا الصلوات وإضاعتها، ترك -

ترك الطمأنينة يف الصالة، وعدم إمتام الركوع والسجود،  واخلفض والرفع ،الركوع والسجود
 - رضي اهللا عنه-  كان أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب وقد :واإلساءة فيها، ونقرها كنقر الغراب

إن أهم أمركم عندي الصالة، من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ": يكتب إىل عماله
   ."ضيعها كان ملا سواها أشد إضاعة

فرحم اهللا رجال رأى أخاه يسبق اإلمام فريكع أو يسجد معه، أو يصلي وحده فيسيء " :أمحد قال
واجبة عليه الزمة له، وسكوته يف صالته، فينصحه ويأمره وينهاه ومل يسكت عنه، فإن نصيحته 

���m:...عنه إمث ووزر �b��� �a��`��_��k��j��� �i��h��g��f��ed���c

mll ]فاطر[.  
وذلك من املنكرات املنتشرة بني املصلني، خصوصا من كان يصلي وحده، أو يقضي ما فاته     

احلاالت الثالث،  من صالته مع اإلمام، أو كان يصلي يف السفر، فتجد كثريا من املصلني يف هذه
، ال يطمئن يف صالته، وال يتم الركوع وال السجود، وهذا خلل عظيم يف الصالة، وسرقة منها

أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من ((: أنه قال -صلى اهللا عليه وسلم–وقد جاء احلديث عن النيب 
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وال ال يتم ركوعها ((: قال ،"يا رسول اهللا، كيف يسرق من صالته؟": قالوا ،))صالته
   1)).سجودها

فسارق الصالة قد وجب اإلنكار عليه ممن رآه والنصيحة له، أرأيت لو أن سارقًا سرق درمهًا،     
أمل يكن ذلك منكرا، وجيب اإلنكار عليه ممن رآه؟ فسارق الصالة أعظم سرقة من سرقة الدرهم، 

من رأى من يسيء يف صالته فلم ينهه ": أنه قال -رضي اهللا عنه-  وجاء احلديث عن ابن مسعود
 ."شاركه يف وزرها وعارها

نقل الكالم : والنميمة ،ذكرك أخاك مبا يكره: ومها من كبائر الذنوب، والغيبة: الغيبة والنميمة -
نا والغيبة والنميمة فاكهة كثري من الناس يف جمالس. من شخص إىل شخص على وجه اإلفساد

القرآن صور املغتاب بتصوير بشع، تنفر منه العقول رغم أن ، فهما من املنكرات املنتشرة، املعاصرة
  .السليمة، وتشمئز منه الفطر املستقيمة، وهو تشبيهه مبن يأكل حلم أخيه امليت

  .تولية املناصب إىل غري أهلها -
       .سياسة الكيل مبكيالني -
   .العزوف عن الدراسة -
   .املروريةاملخالفات  -
 .مضايقة الناس يف الطرقات -

  عدم احترام حق اجلار -
   2.املعلمني وتالميذهمبني األزواج، بني : انتشار الضرب كوسيلة تأديبة يف كل التعامالت -
   
  

  

                                                 
املكثرين، مسند أيب سعيد يف باقي سند أمحد ، و1294: ي ال يتم الركوع والسجود، رقمذال: الدارمي يف كتب الصالة، باب رواه - 1

     .21591: ، وباقي سند األنصار، حديث أبو قتادة األنصاري، رقم11106:اخلدري، رقم
، م1984- ه 1404 :الطبعة الثالثة ، باتنة، اجلزائر،دار الشباب بد القادر أبو فارس،حممد عاألمر باملعروف والنهي عن املنكر،  - 2
    .24ص
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  :بعض الصور التارخيية للنهي عن املنكر: املبحث الثالث

  :عالقة النهي عن املنكر ببعض املصطلحات املقاربة: أوال
لكن الواضح من التعريف  1،"لنهي عن املنكرا"على تعريف ملركب  صعوبة الوقوفيالحظ مما     

 ةالتهيئ معناهاكلمة املنكر يتضمن فغري خفي،  ارتباطابينهما  أن" املنكر"و" النهي"اللغوي لكلميت 
   .، ومن مث النهي عنهالنفسية للنفور منه

 :املنكر عن النهي...": وقيل "الشريعة يف يالئم ال عما الزجر :املنكر عن النهي" :قال اجلرجاين    
: وقيل ،"والشهوة النفس إليه متيل عما ي :املنكر عن النهي..." :وقيل، "الشر عن املنع

 2،"تعاىل اهللا دين يف جيوز ال ما وهو ،والعفة الشريعة عنه تنفر ما تقبيح :املنكر عن والنهي..."
وقريب من  3،"يالنهي عن املنكر هو الترغيب يف ترك ما ال ينبغ: "الرازييقول حممد بن عمر و

وقول  4،"حمرمات الشرعالنهي عن :... النهي عن املنكر:" قوله قول ابن حجر اهليثمي الذي يقول
النهي عن املنكر هو الترغيب يف ترك ما ينبغي تركه طبقا ": عبد القادر عودة الذي يقول

الصد عنه والتنفري منه ": معىن النهي عن املنكر: "سليمان بن عبد الرمحن احلقيليقول و 5،"للشريعة
  6."ومقاومته وأخذ السبل عليه حىت ال يقع أصال، أو يتكرر

يقوم األفراد  نوتعين هذه القاعدة أ": يتحدث عن النهي عن املنكر وعبد ايد النجار وه يقول    
    ، عيرصد السريورة احلضارية للمجتم يواموعات يف نطاق األمة مقام احلارس االجتماعي الذ

بعد التشاور نبه إليه،  عمن املنكرات اخلارجة عن املألوف الذي أقره اتم افإذا ما رأى مظهر...

                                                 
 ،، روح املعاين41، ص2ج، أحكام القرآن، أبو بكر اجلصاص:  النهي عن املنكر انظر املراجع التالية تعريف للمزيد من املعلومات حول -1

، املفردات يف غريب 103ابن تيمية، ص، ، احلسبة30، ص3الفخر الرازي، ج، ، التفسري الكبري28ص و  4حممود األلوسي البغدادي، ص 
، 33، ص2، جب، يف ظالل القرآن، سيد قط47، ص4ج القرطيب،، مادة عرف، اجلامع ألحكام القرآن ،الراغب األصفهاين، القرآن

 .  14، األمر باملعروف والنهي عن املنكر، أبو بكر اخلالل، ص 493، ص1، ج التشريع اجلنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة
ه، 1405: ، بريوت، لبنان، الطبعة األوىلالعريب الكتاب دار إبراهيم األنباري،: حتقيق اجلرجاين،علي بن حممد بن علي التعريفات،  - 2
  .54ص

  .164، ص8، ج 4مج  م،1990: بريوت، لبنان، الطبعة األوىل التفسري الكبري، فخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية، -3
 26ص عيسى بوعكاز،: "فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر من خالل القرآن الكرمي -4
 .493ص ،1التشريع اجلنائي يف اإلسالم، عبد القادر عودة، ج - 5
  .20، صسليمان بن عبد الرمحن احلقيل األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ضوء الكتاب والسنة،  -6
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حيرس مسار الترقي  ،وهكذا يتكون ذه القاعدة مرتع اجتماعي عام. أجل إزالته نوحشد م
 نأن يفتر أو يزيغ وينحرف، وكأنه جهاز مناعة يعاجل ما يصيب احلياة االجتماعية م ناجلماعي م

وحينما يغيب ... ،حياد عن اخلط األخالقي، بل إنه يوفر هلا أسباب السداد قبل أن تقع يف احلياد
عن مساره يف  سضة لالنتكاالنهي عن املنكر، فإن اتمع يصري عر... هذا األدب االجتماعي يف

باملعروف ولتنهون  واهللا لتأمرن ،كال((: -صلى اهللا عليه وسلم-الترقي، وذلك ما صوره قوله 
على يد الظامل ولتأطرنه على احلق أطرا، ولتقصرنه على احلق قصرا، أو  نعن املنكر ولتأخذ

البناء االجتماعي  عيفضي إىل تصد... فغياب هذه القاعدة 1.))اليضربن اهللا بقلوب بعضكم بعض
                 2".القلوب، وذلك نكوس يف طريق التحضر فباختال

من و ...،مشتقة من االحتساب وهو طلب األجر: احلسبة لغة :سبةواحل النهي عن املنكر - 1
رِ إذَا كَانَ حسن حسن الْحسبة في اَألم نٌفُال :مقوهلُومنه  والنظَرِ،سن التدبِريِ معانِيها الْأَجر وح

يها الناس أَ : وفي حديث عمر ،رِ وتحصيلهطلَبِ اَألج إلَى البدارابِ ومن معانِي االحتس .لَهالتدبِريِ 
فَاعلِ واسم الْ 3.بتهحس رأَجر عمله وأَج ب لَهلَه كُتكُم فَإِنْ من احتسب عممالَاحتِسبوا أَع

 .علَيهمر إذَا أَنكَره احتسب علَيه اَأل: نكَار يقَالُومن معانِيها اِإل. لْأَجرِب االْمحتِسب أَي طَال
 4 .نا أَي اختبرت ما عندهاحتسبت فُال: ختبار يقالُواال

والنهي عن  ركُه،ت ربِالْمعروف إذَا ظه ر الْفُقهاِء بِأَنها األمرعرفَها جمهو: اوالْحسبةُ اصطالح    
لُهعف ركَرِ إذَا ظَهنن باب األمر باملعروف ، مأما احلسبة فهي وظيفة دينية:" يقول ابن خلدون 5،الْم

رض على القائم بأمور املسلمني، يعني لذلك  من يراه أهال له، والنهي عن املنكر، الذي هو ف
عزز ويؤدب على قدرها، يو فيتعني فرضه عليه، ويتخذ األعوان على ذلك، ويبحث عن املنكرات،

  .أي أا وسيلة رمسية للقيام ذا الواجب 6".على املصاحل العامة يف املدينةوحيمل الناس 

                                                 
.                                                                             ابن األثري. أخرجه أبو داود يف املالحم، باب األمر والنهي، والترميذي يف تفسري القرآن، باب تفسري املائدة -1

  .63636363-62626262ص ،1111، جمرجع سابقيد النجار، عبد ا فقه التحضر اإلسالمي، 2-
 .63636363-62626262ص، 1111املرجع السابق، ج - 3
   .76ص مرجع سابق،خمتار الصحاح، حممد الرازي،  - 4
أمحد مبارك البغدادي، دار ابن قتيبة، : حتقيق، أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردى ،الواليات الدينيةو األحكام السلطانية -5

  .240ص  م،1982ه، 1409: الكويت، الطبعة األوىل
، عبد الرمحن بن خلدون، ديوان املبتدأ واخلربيف تاريخ العرب والرببر، ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب: خلدون، املسمىمقدمة ابن  -6

 .239م، ص2004، ه  1424: دار الفكر، بريوت، لبنان، االطبعة األوىل
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املنكر أعم من احلسبة، فيؤمر باملعروف وإن مل يترك، وينهى عن واألمر باملعروف والنهي عن     
املنكر وإن مل يرتكب، كما يفعل اخلطباء والعلماء من احلث على فعل اخلريات وترك املنكرات، 

   1.فتكون احلسبة أخص من حيث إا تتعلق باملعروف الذي ترك، واملنكر الذي فعل
يوجد فرق بني وظيفة اهلداية بالدعوة إىل اللهبوصفها  :النهي عن املنكر والدعوة إىل اهللا -2222

العمل خلدمة الناس مجيعا، بغية إنقاذهم من الضالل، وخدمة اإلسالم بنشره،  طخطة من خط
إلصالح واحلماية بالنهي عن املنكر وخدمة مجاعة املسلمني بتوسيع قاعدم البشرية، وبني وظيفة ا

ضوابط اهللا، وبغية محاية اتمع من  ناالحنراف ع مايتهم منحل بوصفها خطة من خطط العمل
فسياسة الدعوة إىل اهللا توجه ملن هم خارج صراط اإلسالم، . التفكك وااليار بعوامل الفساد

وللمسلمني الذين هم بسبب جهلهم بشرائع اإلسالم وأحكامه، وبسبب انتشار األفكار الباطلة 
داخلني يف صراط اإلسالم، وللمسلمني الذين يندبون ندبا والبدع لديهم، مبثابة غري ال تواالحنرافا

النهي عن املنكر وظيفة من وظائف األمة  وسياسةتطوعيا لالرتقاء يف درجات األبرار و احملسنني، 
حرمات اإلسالمية، فهم يعلمون دخوهلا حتت عنوان  توجه للمسلمني العاملني بامل اليتاإلسالمية 

 ةل إرشادي تذكريي يوجه لكل مسلم يف حدود ما يعلم عامفالنهي عن املنكر عم ،املنكر
  . املسلمني من احملرمات الدينية

احملرمات الدينية فعليه أن يعلمه، ويكون بالنسبة  فاملنكر إذا رأى شخصا مسلما جاهال ببعض    
. اأن يقف منه موقف الناهي عن املنكر ألنه مل يصر بعد لديه منكر حإليه يف ذلك داعيا، وال يص

فالدعوة شيء غري النهي عن املنكر حتما، ألا نداء وترغيب يف قبول أمر غري ملتزم به سابقا، ومل 
أما وظيفة النهي عن املنكر فتوجه ملن بايع على اإلسالم، وأعلن  ذ بالتزامه عهد وال بيعة،يؤخ

   2.االلتزام بأحكامه وشرائعه

 mf g h i j: يقول فخر الدين الرازي يف تفسري قوله تعاىلهذا، و    

k l m n o qp r s ut�l� �  ]آل عمران[�
أوهلا الدعوة إىل اخلري، مث األمر باملعروف، مث النهي : هذه اآلية  اشتملت على التكليف بثالثة أشياء

عن املنكر، والعطف يوجب كون هذه الثالثة متغايرة، فنقول أن الدعوة إىل اخلري جنس حتته 

                                                 
  .12ص ،حتقيق وتعليق علي بن نايف الشحوداحلسبة، ابن تيمية،  1- 

. دمشق. دار القلم. عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين.انظر فقه الدعوة إىل اهللا وفقه النصح واإلرشاد و األمر باملعروف و النهي عن املنكر -  2
 .73737373و68686868و 67676767و 63636363ص 1111اجلزء . م1996199619961996- ه 1417141714171417الطبعة األوىل
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ترك ما ال أحدمها الترغيب يف فعل ما ينبغي وهو األمر باملعروف، والثاين الترغيب يف : نوعان
  1.النهي عن املنكر، فذكر اجلنس أوال مث أتبعه بنوعيه مبالغة يف البيانينبغي وهو 

اإلصالح االجتماعي يعين مناقضة الفساد  :الح االجتماعيالنهي عن املنكر واإلص - 3
سلوكيات  اعنه تنشأ، ةوعقدية سليم فكرية أسسه، يبىن على بديل عن االجتماعي، وإقامة جمتمع

وخيتلف هذا املفهوم بني املصلحني نتيجة االختالف يف . صحيحة، تشمل مجيع املظاهر االجتماعية
  .لإلصالح االجتماعي ةاألساسية املكون رحتديد العناص

طاقته الناس، كل حسب  أصنافكل  ناملمكنة مبذل مجيع اجلهود  لغزايلعند اوهو يعين     
، ظاهره وباطنه، وإقامة جمتمع صاحل قائم على عقيدة للقضاء على الفساد االجتماعي هوعلم

  2.إميانية طيبة ت، وإميان متني منبثق عنه سلوكياةصحيح
االجتماعي والنهي عن املنكر، جندمها يتطابقان من حيث  اإلصالححتدثنا عن العالقة بني  وإذا    

، فهو ال يتعدى املعاين اللفظية، دون أن يكون بينهما خالف أنجاز  إن ،منهما لالعام لكاهلدف 
على الغاية من العمل  ليكون له أثر يف املصطلح عليه، وذلك ألن لفظ اإلصالح االجتماعي يد

   3.اإلصالحي، أما النهي عن املنكر، فيتعرض إىل تفاصيل اإلصالح املراد تنفيذه يف اتمع
حيث يقول ابن تيمية  ،عن املنكر زائد على جمرد النهي هاد قدراجل :النهي عن املنكر واجلهاد -4
النهي عن املنكر ال جيب على كل أحد بعينه بل هو على الكفاية كما دل عليه " :-رمحه اهللا-

  4."القرآن، وملا كان اجلهاد من متام ذلك، كان اجلهاد أيضا من فروض الكفاية
   :كر والنصيحةالنهي عن املن -5

 عسلٌ ناصح أو نصوح، إذا مل يشبه شيٌء،: اخلُلوص من الشوائب، فيقال :اللغةالنصيحة يف 
صح نقيض الغشفالن ،له القولَ إذا أخلَصه حصون ،حصفقد ن ،لَصوكلُّ شيء خ.  
نصحت : كما يقصد ا التئام شيئني حبيث ال يكون ثَم تنافر بينهما، فالنصح مصدر قولك

الناصح، ويقال لألرض املُتصلة بالغيث : املنصحة وللخياط: ومنه يقال لإلبرة ،وب إذاِ خطْتهالث
  .أرض منصوحةٌ: أو املُتصل نباا بعضه ببعض

                                                 
  .178، ص7، جم1938 -ه1357:وىلالتفسري الكبري، فخر الدين الرازي، دون دار طباعة، الطبعة األ - 1
بشري بوجنانة، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة األمري عبد : اإلصالح االجتماعي عند أيب حامد الغزايل، نور الدين بوحلية، إشراف -2

 .47و41م، ص1999-1998 - ه 1419دعوة وإعالم، : القادر، قسنطينة، ختصص
  .50املرجع السابق ص -3
  . 66ص ابن تيمية، ، احلسبة يف اإلسالم -4



48 
 

العسقالين  ويعرب عنها ابن حجرإخالص النية من الغش للمنصوح له، : والنصيحة اصطالحا
كما تلم املنصحةُ، ومنه التوبة النصوح، كأنَّ الذَّنب  ،شعثَ أخيه بالنصحواملعىن أنه يلم : "قائال
زمييطُهوبة ختين والتالد 1."ق   

حبوا يف بأن ي ،وأما النصيحة لعامة املسلمني فهي إرشادهم ملا فيه صالحهم يف الدنيا واآلخرة    
اهللا، وأن ينصروا يف احلق، وأن يتعاون معهم على اإلمث تعاون معهم على اخلري واهلدى، وأال ي

أن تبذُل وحتكم فيهم بشرع اهللا، وأن تعطيهم حقهم، وأن  و، والعدوان، وأن يبين هلم احلق
  .إذا كانوا حتت يدك، وهذا على قدر االستطاعة -جل وعال-تلزمهم بأمر اهللا 

وتعليمهم أمور دينهم  ،إرشادهم إىل مصاحلهم: لمنيوالنصيحة لعامة املُس: "قال ابن الصالح    
والذّب عنهم وجمانبة الغش واحلسد هلم، وأنْ  ،ونصرم على أعدائهم... ،ودنياهم وستر عورام

  2."، ويكره هلم ما يكره لنفسهيحب هلم ما يحب لنفسه

والنهي عن املُنكَر على هذا وكان السلف يكرهون األمر باملعروف ": ل ابن رجب احلنبلييقو    
الوجه، ويحبون أن يكون سراً فيما بني اآلمر واملأمور، فإن هذا من عالمات النصح، فإن الناصح 

فشتان  3."ليس له غرض يف إشاعة عيوب من ينصح له، وإمنا غرضه إزالة املفسدة اليت وقع فيها
  4.يحةبني من قَصده النصيحة وبني من قَصده الفض

فلعله يظهر من تعريف النصيحة أا إرادة اخلري باملنصوح، وهي مقصد من مقاصد النهي عن     
املنكر، بل لنقل أا النهي عن املنكر عندما يكون يف أمسى صوره، أو بتعبري آخر هي كيف من 

  .ى عن املنكر بنصح: كيفيات النهي عن املنكر،فيصح أن نقول مثال

                                                 
 ،1ج بشرح صحيح البخاري، أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالين، دار املعرفة، بريوت، لبنان، فتح الباري 1-
 .187ص

  .90 –89صابن رجب احلنبلي،  ،جامع العلوم واحلكم 2-
،  ه1413 : الطبعة األوىل ،بريوت –دمشق  ،دار البيان ،عيونبشري حممد : حتقيق الفرق بني النصيحة والتعيري، ابن رجب احلنبلي،  -3

 .18م، ص1992
  .19ص املرجع السابق، -4
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  :حكم النهي عن املنكر :ثانيا
من العلماء املتقدمني أو  يوجدوال  ،النهي عن املنكر... أمجعت األمة اإلسالمية على وجوب    

   1.فرائض اإلسالموفريضة من  ،أساسا للدين... هاملتأخرين ممن يعتد به من مل جيعل
الكتاب والسنة، وإمجاع وقد تطابق على وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ": قال النووي

األمة، وهو أيضاً من النصيحة اليت هي الدين، ومل خيالف يف ذلك إال بعض الرافضة، وال يعتد 
   2."خبالفهم، ووجوبه بالشرع ال بالعقل خالفاً للمعتزلة

النهي عن املنكر إال أم اختلفوا يف حتديد صفة ... والعلماء وإن كانوا اتفقوا على وجوب
فرض عني أي واجب حمتم، وعلى كل مسلم أن يؤديه ه إن: فقال البعض 3فريقني إىل هذا الواجب

أو من هو على استعداد  ،ولو كان هناك من هو أقدر منه على تأديته ،بنفسه على قدر استطاعته
لتأديته أو من هو متفرغ لتأديته، وهم يشبهونه بفريضة احلج، فهي فرض عني، ولكن على 

النهي عن املنكر آكد من فريضة احلج، ومل تشترط فيها االستطاعة؛  فريضةاملستطيع، وعندهم أن 
ينهى عن املنكر فيما ال خيفى ... جلميع األفراد، فاجلاهل يستطيع أن... ألا مستطاعة دائما

كالسرقة والزنا، والعامل يستطيع أن ينهى عن املنكر فيما هو ظاهر وفيما هو خفي، ويرى 
النهي عن املنكر فرض عني حفاظا لألمة وحرزا هلا من الفساد ... جعل أصحاب هذا الرأي أن يف

  4.وحممد رشيد رضا ،وحممد عبده ،ابن كثري: هؤالءومن . والتحلل
النهي عن املنكر من فروض الكفايات ... ورأى الفريق اآلخر وهم مجهرة الفقهاء، أن    

أي غريه،  يسقط عن الفرد إذا أداهكاجلهاد، فهو واجب حتم على كل مسلم، ولكن هذا الواجب 
وأصبح يف حقهم سنة، فيشترط ... أنه إذا قام به البعض حىت زال املنكر احملرم سقط عن الباقني،

وإال أمث كل قادر حبسب قدرته على القيام به بنفسه أو ... أن يكونوا ممن تتحقق م الكفاية،
وقد أكد إنه يصري يف حق الفرد فرض عني،  مث 5.املعاونة على القيام به، أو أمر القادرين بذلك

النهي عن املنكر ليس حقا لألفراد يأتونه إن شاءوا ويتركونه إذا شاءوا، وإمنا ... أنالفقهاء على 
                                                 

  . 46، ص مصدر سابق، األمر باملعروف والنهي عن املنكر، السيد جالل الدين العمري -1
  .4ص ،سليمان بن قاسم العيد كر،منافع األمر باملعروف والنهي عن املن -2
  . 493ص ،1ج، مصدر سابق،  ، التشريع اجلنائي اإلسالميعبد القادر عودة -3
  . 16، ص8ج ،، التفسـري الكبري29، ص2ج ،، وأحكام القرآن للجصاص29، ص4تفسر املنار، ج: انظر -4
 .5األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ياسر بن حسني برهامي، ص :انظر -5
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هو واجب على األفراد ليس هلم أن يتـخلوا عن أدائه وفـرض ال حمـيص هلم من القـيام 
  1.بأعبائه

صـاص، واملـاوردي وأبـو يعـلى احلنبلي، والغزايل ابـن تيمية و اجل 2:وممن قال ذا الرأي
   3.وابن العريب، والقرطيب، والنووي، والسيوطي، وأبو السعود، والشوكاين، واأللوسي

 : فرض عني منها هناك أحواال يكون فيها النهي عن املنكر أمجع العلماء على أن هذا، وقد
النهي عن ... إن"  :يقول النووي 4هو، إاله يعرفموضع ال  يقترف يف بأن ،أن ال يعلم به إال هو-

  5".املنكر فرض كفاية مث إنه قد يتعني إذا كان يف موضع ال يعلم به إال هو
يصري فرض عني على القادر الذي مل يقم به " :ابن تيمية قال ،أن ال يتمكن من إزالته إال هو-

كمن يرى زوجته أو  ،إزالته إال هومث إنه قد يتعني إذا كان ال يتمكن من "" :قال النوويو 6."غريه
   7".ولده أو خالفه على منكر

  .تاج النهي عن املنكر إىل جدال واحتجاج ومناقشة حي كأن، إال هو يصلح لذلكأن ال -     
   8."إن فرضه متعني على احملتسب حبكم الوالية"  :يقول املاوردي ذلك،ن تعينه الدولة للقيام بأ-     
فعند قلة الدعاة وعند كثرة املنكرات، " 9:بن بازاقول ي ،وقلة الدعاة عند كثرة املنكرات-     

  10".غلبة اجلهل كحالنا اليوم تكون الدعوة فرض عني على كل واحد حسب طاقته وعند
  

تاريخ علماء األمة حافل بالتصدي لقول  :بعض الصور التارخيية للنهي عن املنكر: ثالثا
، وحنن إذ نورد مجلة من هاته املواقف، فإمنا نرمي عالنية والة حني ينحرفونيف وجه الحىت  ،احلق

                                                 
  .493ص ، 1ج، مصدر سابق ،عبد القادر عودة، التشريع اجلنائي -1
 ،2ج ،الغـزايل ،إحياء علوم الدين ،240ص ،املاوردي ،األحكام السلطانية ،29، ص2أبو بكر اجلصاص، ج ،أحكام القرآن: انظر -2
  . 21، ص3ج، األلوسي ،، روح املعاين269، ص1الشـوكـاين، ج ،فـتح القدير، 23، ص2ج ،النووي ،صحيح مسلم شرح، 307ص

  .37-36، صسليمان بن عبد الرمحن احلقيل والنهي عن املنكر يف ضوء الكتاب والسنة،انظر األمر باملعروف  -3
  .  83، ص مصدر سابق، وف والنهي عن املنكر، السيد جالل الدين العمرياألمر باملعر -4
  .23، ص2ج النووي،، شرح صحيح مسلم -5
  . 37ص  ،احلسبة يف اإلسالم -6
  . 23، ص 2ج  ،النووي ،شرح صحيح مسلم -7
  . 240ص ،املاوردي والواليات الدينية، األحكام السلطانية -8
  . 16، ص ه 1404 الكويت،  ،الدار السلفية ،عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز ،ن يتحلى به الدعاةالدعوة إىل اهللا وما ينبغي أ -9

  .42-40، صسليمان بن عبد الرمحن احلقيل انظر األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ضوء الكتاب والسنة، -10
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، لندرك حجم التردي الذي نكرعن املضع الذي كانت عليه حركة النهي وال إىل لفت االنتباه إىل
  :آلت إليه

 فقام إليه ،)املرتبات(حبس العطاء  -ضي اله عنهر– روي أن معاوية: أبو مسلم اخلوالين -    
 ،"وال من كد أبيك، وال من كد أمكيا معاوية، إنه ليس من كدك، ": مسلم اخلوالين فقال له أبو

، مث خرج عليهم )زمنا(، وغاب عن أعينهم ساعة "مكانكم": لفغضب معاوية ونزل عن املنرب وقا
لى اهللا عليه ص–أبا مسلم كلمين بكالم أغضبين، وإين مسعت رسول اهللا إن ": وقد اغتسل، فقال

النار باملاء، فإن  أالغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، وإمنا تطف((: يقول -وسلم
 وإين دخلت فاغتسلت، وصدق أبو مسلم، إنه ليس من كدي وال 1،))غضب أحدكم فليغتسل

   2"....فهلموا إىل عطائكم من كد أيب،

ذلك أيضاً مع مروان، وهو أمري أبا سعيد فعل أنَّ : يف رواية للبخاري :أبو سعيد اخلدري -    
، فارتفع، فخطب فجبذت بثوبه، فجبذين: ، فأراد أن خيطب قبل الصالة، يقول أبو سعيداملدينة

ما أعلم واهللا ": ، فقلت"أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم": ، فقال"غيرمت واهللا": قبل الصالة، فقلت له
فأبو  ."، فجعلتها قبل الصالةعد الصالةلنا بإن الناس مل يكونوا جيلسون ": ، فقال"خري مما ال أعلم

غريمت : فقلت له" ،"فجبذت بثوبه"باليد وباللسان  ىل تغيري منكره، وسعى إسعيد أنكر على مروان
   ."واهللا

دخل عطاء بن أيب رباح على عبد امللك بن مروان، : قال عن األصمعي :عطاء بن أيب رباح -    
كل بطن، وذلك مبكة يف وقت حجه يف خالفته،  وهو جالس على سريره، وحواليه األشراف من

يا أبا حممد ": بني يديه، وقال له امللكعلى السرير، وقعد عبد  هوأجلسه مع، فلما بصر به قام إليه
يا أمري املؤمنني، اتق اهللا يف حرم اهللا وحرم رسوله، فتعاهده بالعمارة، واتق ": فقال "ما حاجتك؟

نك م جلست هذا الس، واتق اهللا يف أهل الثغور فإم أوالد املهاجرين واألنصار، فإ اهللا يف
، واتق اهللا فيمن على بابك فال وتفقد أمور املسلمني، فإنك وحدك املسؤول عنهم حصن املسلمني،

، مث ض وقام، فقبض عليه عبد امللك "أجل أفعل": ، فقال له"م، وال تغلق بابك دومعنهتغفل 

                                                 
  .وفيه من ال أعرفه، وهو أليب نعيم يف احللية: قال العراقي. رواه أبو داود  -1
  .476االجتماعي يف اإلسالم، حسن أيوب، دار البحوث العلمية، ص السلوك - 2
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ال حاجة يل ": فقال "يا أبا حممد إمنا سألتنا حاجة لغريك وقد قضيناها فما حاجتك أنت؟": فقال
  ."هذا وأبيك الشرف": فقال عبد امللك خرج، مث "إىل خملوق

إن : "له ، فقال"تكلم": لك بن مروان فقال لهد املعلى عب مشيلة بن أيبادخل  :ابن أيب مشيلة -    
الناس ال ينجون يف القيامة من غصصها ومراراا، ومعاينة الردى فيها إال من أرضى اهللا بسخط 

  1."مثاال نصب عيين ما عشت جعلن هذه الكلمةأل": امللك وقال دفبكى عب، "نفسه

يزيد بن هبرية ألموي قد طغى شره، حني جاء رسول كان احلكم ا :أبو حنيفة النعمان -    
وكان أبو  فريق من رجاالت الفقه والشرع،حاكم العراق إىل أيب حنيفة، يدعوه ليتوىل القضاء مع 

ه وأمثاله من العلماء مطية إمنا يريد أن يتخذ... اكمذا احلفأدرك أن ه... حنيفة ذا بصرية نافذة
وأمر بضربه بالسياط حىت أشرف ...ضحا، فسجن أسبوعني،مام الرفض صرحيا وافأعلن اإل ،للشر

  .على اهلالك

، يف وجه فساد الدولة العباسيةأيضا وكما وقف أبو حنيفة يف وجه فساد الدولة األموية، وقف     
وحلف عليه املنصور أن حني عرض عليه منصب القضاء فرفض، وأصر املنصور وأصر أبو حنيفة، 

أال ترى أمري املؤمنني " :الربيع بن يونس وزير أيب جعفر يفعل، فقالأبو حنيفة أال يقبل، وحلف 
مث استدعاه بعد  ،رفسجنه املنصو. "املؤمنني أقدر عل كفارة ميينه مين أمري": فرد أبو حنيفة "حيلف؟

 ،"كذبت": قال املنصور. "ال أصلح للقضاء": قال أبو حنيفة "رغب عما حنن فيه؟تأ": أيام وسأله
إذ تنسبين إىل الكذب، فإن كنت كذابا فال  لقد حكمت علي بأنين ال أصلح": قال أبو حنيفة

اشتط غضب املنصور، وأمر جبلده يف حبسه  ،"أصلح، وإن كنت صادقا فقد أخربتك بأين ال أصلح
  2.الرهيب حىت استشهد بعد مائة وثالثني سوطا نالت من جسده الواهن

لفيفا من الفقهاء من بينهم أبو حنيفة وسأهلم عن  عاملنصور مج رهذا ويروى أن أبا جعف    
، ولقد وليت كإمنا أردت أن تعلم العامة أنا نقول فيك ما واه خمافة من": خالفته، فقال أبو حنيفة

               3."اجتمع عليك اثنان من أهل الفتوى، واخلالفة تكون باجتماع املؤمنني ومشورم ااخلالفة وم

                                                 
 .477-476ص املرجع السابق، -1
 .65-64ص م،1993- ه 1413المي، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية املكتب اإلس الدعوة والدعاة يف اإلسالم، مصطفى الرافعي، -2
- ه1404فارس، دار الشباب للطباعة والنشر، باتنة، اجلزائر، الطبعة الثالثة مد عبد القادر أبو ألمر باملعروف والنهي عن املنكر، حما -3

  . 78-77صم، 1984
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: ، فقال يلأدخلت على أيب جعفر املنصور مبىن :عن سفيان الثوري قال :سفيان الثوري -     
فطأطأ رأسه مث : قال ،"ظلما وجورا األرضاتق اهللا فقد مألت ": ، فقلت له"ارفع إلينا حاجتك"

بسيوف املهاجرين واألنصار،  إمنا أنزلت هذه املرتلة": ، فقلت"ارفع إلينا حاجتك": رفعه، فقال
ارفع إلينا ": ، فطأطأ رأسه مث رفعه، فقال"فاتق اهللا وأوصل إليهم حقوقهم، وأبناؤهم ميوتون جوعا

: قال "كم أنفقت؟": فقال خلازنه -ضي اهللا عنهر–حج عمر بن اخلطاب ": ، فقلت"حاجتك
                                                            1."هنا أمواال ال تطيق اجلمال محلها، وأرى ها "بضعة عشر درمها"

بلغين ": على مصاحل املسلمني، وقال له دخل يوما على هارون الرشيد فحثه :نسك بن أمال -    
فيخرج الدخان  م عام الرمادة النار حتت القدور،أن عمر بن اخلطاب كان يف فضله وقدمه ينفخ هل

 ينظر فيه، فوقف مالك ومل جيلس ومنصوب وهودخل عليه مرة وبني يديه شطرنج ، "من حليته
هارون أال ، فأمر "فما بعد احلق إال الضالل": ، قال"ال" :قال ،"أحق هذا يا أمري املؤمنني؟": وقال

ما دخلت ": ف باهللامسعت مالكا حيل": وقال صاحبه أبو يعقوب احلنيينينصب بني يديه بعد ذلك، 
 ."هيبته من قليب حىت أقول له احلق إال أذهب اهللا السالطنيمن لى أحد ع

وخاطب  ...فغضب ،حبضرته عند مالك ةحد املرائني على وايل املدينوحدث مرة أن أثىن أ    
إياك أن يغرك هؤالء بثنائهم عليك، فإن من أثىن عليك وقال فيك من اخلري ما ليس ": الوايل قائال

–نه بلغين أن رجال امتدح رجال عند النيب إ الشر ما ليس فيك، ن يقول فيك منأوشك أ ،فيك
طعتم ظهره أو عنقه، لو مسعها ق((: -صلى اهللا عليه وسلم– فقال له النيب - لى اهللا عليه وسلمص

  .))داحنيالتراب يف وجوه امل احثوا((: -صلى اهللا عليه وسلم–وقال . ))ما أفلح
ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقلة علمه أقوم ": يقول اإلمام أمحد بن حنبل :حممد بن نوح -    

بأمر اهللا من حممد بن نوح، وإين ألرجو أن يكون اهللا قد ختم له خبري، قال يل ذات يوم وأنا معه 
إنك لست مثلي أنت رجل يقتدى به، وقد مد اخللق أعناقهم  ،يا أبا عبد اهللا، اهللا، اهللا": خاويني
فعجبت من " :يقول أمحد. -أو حنو هذا الكالم- "ا يكون منك فاتق اهللا، واثبت ألمر اهللاإليك مل

  2."تقويته يل وموعظته إياي

                                                 
 .477ص مرجع سابق، ،السلوك االجتماعي يف اإلسالم، حسن أيوب - 1
  .9، ص، ناصر بن سليمان العمرمناذج من األمر باملعروف والنهي عن املنكر -2
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على أن جييب  اجلسيم على مدى أربعة عشر عاما آثر العذاب والتنكيل :أمحد بن حنبل -    
رسل اخلليفة املأمون، إىل ما يفترون عن  من خلفاء بين العباس، ومن قبلهما املعتصم والواثق

 ".السمع والطاعة لألئمة وأمري املؤمنني، الرب منهم والفاجر": القرآن، رغم أنه القائل

 ملقبه علماء عصره وفقهاؤه بسلطان العلماء، وعرف بأنه وحده القائ :العز بن عبد السالم -    
ومن ذلك أنه قال للملك األشرف موسى بن العادل  ر يف زمانه،باألمر باملعروف والنهي عن املنك

يا أشرف كيف تعد الذخرية وجتمع اجليوش حملاربة امللك الكامل سلطان مصر، ": سلطان دمشق
فتضيع الدماء الطاهرة يف خالف عائلي ال يعود على  وهو أخوك وجنوده مسلمون كجنودك؟

تار ختوض بالد املسلمني، وأوىل بكما أن اإلسالم واملسلمني بغري النكبة واخلسران؟ إن جيوش الت
ومل يزل يدعوه لذلك حىت  ،"تناال مثوبة اهللا، وإعجاب اجلميعتتعاونا على درء اخلطر الزاحف ف

   .خيه، فثىن العزم عن حماربة أأقنعه

وحدث أن التفت ذات صباح إىل صديقه السلطان الصاحل أيوب ابن الكامل ابن العادل، يف     
أمل أبوئك ملك مصر ": ما حجتك عند اهللا إذا قال لك.. يا أيوب ": وصاح به ... أته األخاذة

نة فالن نعم، حا": فقال الشيخ "هل حدث ذلك؟" :وقال فاندهش السلطان "اخلمور؟مث تبيح 
أأنت من ما هذا؟ ": فقال الشيخ "هذا من زمان أيب وما صنعت شيئا": فقال السلطان" وحانة فالن

 .صدر السلطان أمرا بإغالق مجيع احلانات فورافأ "إنا وجدنا آباءنا على أمة؟": الذين يقولون

، الذي أذل النفوس وأخضع الرؤوس يشن الثورة عارمة على احلجاج الثقف :سعيد بن جبري -    
انتفخ : ببطشه وطغيانه، وهذا مشهد من حماكمته يوضح بعض مالمح صورة هذا العامل العظيم

قال  ،"امسي سعيد بن جبري": فأجابه بعزة "ما امسك؟" :وسأله يف استخفافاحلجاج يف جلسته، 
لقد شقيت وشقي ": قال ،"أيب كان أعلم بامسي منك": قال ،"بل شقي بن كسري": احلجاج

ت أن ذلك لك، لو علم": قال ،"ألصلينك نارا تلظى": قال ،"الغيب إمنا يعلمه غريك": قال ،"أبوك
جعلت  ،وبعد أن طالت األسئلة اليت كانت أجوبة سعيد عليها سهاما قوية ،"ما اختذت إهلا غريك

اختر أي قتلة تريد أن ": فيقول له يف حقد ومرارة احلجاج إذ يستشعر الذلة واهلوان، يتميز غيظا
إال قتلتك يوم  ةما تقتلين اليوم قتل بل اختر يا عدو اهللا لنفسك، فواهللا": فيجيب سعيد ،"أقتلك ا

: وهو يف هذا املوقف ،لتكون آخر دعوة لسعيد بن جبري... مث تكون اخلامتة املؤملة ،"القيامة مبثلها
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ذ مات احلجاج بعد مصرع غرميه إ... ب اهللا، واستجا"تسلط احلجاج على أحد بعدي اللهم ال"
  1.خبمس عشرة ليلة، دون أن يريق دما إلنسان

كان حطيط شابا ال يتجاوز مثاين عشرة سنة، وقد رأى ظلم احلجاج  :حطيط الزيات -    
 نعم، سل ما بدا لك، فإين عاهدت اهللا": قال "أنت حطيط؟": له لعليه فقا ضحىت قب... فأنكره

: قال ،"ابتليت ألصربن، وإن عوفيت ألشكرنإن سئلت ألصدقن، وإن : عند الكعبة على ثالث
: قال ،"رض، تنتهك احملارم وتقتل بالظنةمن أعداء اهللا يف األإنك : أقول": قال "فما تقول يف؟"
نك، وما أنت إنه أعظم جرما م: أقول": قال ،"فما تقول يف أمري املؤمنني عبد امللك بن مروان؟"

                     2."إال خطيئة من خطاياه

قصته مع اخلليفة الناصر لدين اهللا باألندلس، والذي اختذ لسقف القبيبة  :املنذر بن سعيد -    
فأثىن عليه كل من سأله  فجاءت آية يف األة والفخامة لزهراء قراميد مغشاة ذهبا وفضة،بقصر ا

واهللا يا أمري ": وهو يقول ...كان دموعا غزيرة سعيد إال أن اجلواب من القاضي منذر بن... عنها
املفضح املهتك، املهلك لصاحبه يف  يبلغ منك هذا املبلغ -لعنه اهللا–ا ظننت أن الشيطان املؤمنني، م

ا التمكني، مع ما أتاك اهللا من فضله ونعمته، وما فضلك به واآلخرة، وال أن متكنه منك هذ الدنيا
انظر ما ": فانفعل اخلليفة وقال له مغاضبا ،"والفاسقني على العاملني؟ حىت يرتلك منازل الكافرين

m��Ë��Ê��É���È:  تعاىل يقولأليس اهللا": فقال منذر "تقول؟ وكيف أنزلتين مرتلتهم؟
��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò���Ñ��� �Ð���Ï��Î��Í��Ì

���ÙFE��D��C��B��Al����]فوجم اخلليفة، وأطرق مليا، مث ، ]الزخرف
وكثر من أمثالك،  ،...خريا ...جزاك اهللا": مث أقبل على منذر وقال له... ،أخذ يبكي دوء

  .على صفة غريهابة وأعاد قرميدها ترابا قوأمر بنقض سقف ال ،"قهو احلفالذي قلت 

                                                 
ص  م،1993- ه 1413المي، بريوت، دمشق، عمان، الطبعة الثانية املكتب اإلس الدعوة والدعاة يف اإلسالم، مصطفى الرافعي،: انظر - 1
63-111.  

- ه1404: فارس، دار الشباب للطباعة والنشر، باتنة، اجلزائر، الطبعة الثالثةمد عبد القادر أبو ألمر باملعروف والنهي عن املنكر، حما - 2
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يأيت إليه إنسان ال كان امللك ابن طولون ظامل من ظلمة احلكام، و :ابن أيب احلسن الزاهد -    
ألف إنسان صربا، ويأمره باملعروف وينهاه عن املنكر إال ويقطع رقبته، حىت إنه قتل مثانية عشر 
يا ابن ": وقال له ،والصرب هو أشد أنواع القتل جيوع حىت ميوت، جاءه اإلمام ابن أيب احلسن الزاهد

بتجويع وفاشتد ابن طولون وأمر حببسه،  ،وأنبه وتكلم ،"وفعلت وفعلت ،طولون إنك قد ظلمت
ون وجيء بأيب احلسن أسد ثالثة أيام، وعندما جوع األسد اجتمع الناس ويف مقدمتهم ابن طول

                               . الزاهد، ووضع أمام األسد يف حلبة

بدأ يزأر حىت رآه األسد إن  ما، أعزل أمام أسد جائع له ثالثة أيام مل يأكل إنسان ضعيف    
ويتقدم ويتأخر، والناس أيديهم على قلوم من املعركة غري املتكافئة، وأبو احلسن الزاهد قد أطرق 
مليا، ال يتحرك منه عضو يف جسده كأنه ال يبايل، وبدأ يهدر هذا األسد والناس بني خائف، 

سن الزاهد ومكرب، ووجل، ووجدوا أن األسد يتقدم ويتأخر، مث جاء وطأطأ برأسه على أيب احل
وانصرف يف زاوية من املكان، وجلس ومل ميس أبا احلسن الزاهد بسوء، وكرب ...ومشه مث ذهب، 
فسأله ... - قوال وفعال-، فجاءوا باإلمام الزاهد "ائتوين به": فقال أمحد بن طولون ،الناس وتعجبوا

ته؟ مباذا كنت مباذا كنت تفكر واألسد يزأر ويصيح ويرفع صو :أريد أن أسألك سؤاال": وقال
إن األسد عندما جاء ": قال ،"تفكر؟ تفكر يف أوالدك؟ تفكر يف رواتبك؟ مباذا كنت تفكر؟

. -هذه القضية اليت تشغله- "ومس ثويب جلست أتأمل هل لعاب األسد طاهر أو جنس؟ ،ومشين
 ."أبدا؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل يكفيين إياه": قال "أما خفت من األسد؟"ّ: قال
واملكوس من عامة الشعب،  الضرائباشتط الظاهر بيربس يف مجع  :حمي الدين النووي -    

فرد عليه الظاهر ... ،يوصيه بالعدالة ...ليستعني ا على اجلهاد، فكتب إليه العامل حمي الدين
 -لى اهللا عليه وسلمص–أمرنا  رسول اهللا ": فرد عليه النووي قائال ...،بكتاب يهدده فيه ويوخبه

على يدي احلاكم الظامل ، وأن نضرب خنشى يف اهللا لومة الئم وأالقول احلق حيثما كنا، أن ن
ملاذا ال جتيز أن جتمع األموال ": الذي سأله كمث ما لبث أن جيء به ليمثل أمام املل ،"كيفما كان

كلنا ": فرد الشيخ يف حزم أخاذ "يف اجلهاد، كما أفىت زمالؤك من الفقهاء؟من املسلمني، إلنفاقها 
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يعلم أن لديك ألف مملوك، كل مملوك له حياصة من ذهب، وعندك مائتا جارية، لكل جارية 
  1."أفتيتك بأخذ مال الرعية ...نصيب من احللي، فإذا أنفقت ذلك كله

 ريءوأصويل ومق ،ي، وحمدث ومتكلم ومفسروهو فقيه حنبل :أبو الوفاء علي بن عقيل -    
 يا شرف الدين اتق سخط اهللا تعاىل؛ فإن سخطه ال": قال مرة للوزير عميد الدولة بن جهري...

  2."ضتقاومه مساء وال أر
يف مقابلة لقازان أمري التتار؛ منكرا عليه غدره باملسلمني،  -اهللا رمحه -قال :ابن تيمية -    

 -كما بلغنا–وشيخ ومؤذنون  قاضتزعم أنك مسلم ومعك : قل له": موجها اخلطاب للمترجم
، وأبوك وجدك كانا كافرين، وكانا خريا منك، لقد عاهدا فوفيا، أما أنت فقد عاهدت وغدرت

   3."وقلت فما وفيت وجرت

اشتهر بعلم رجال ، شارح كتاب التوحيد :سليمان ابن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب -    
ينكر كان ، "احلديث أعرف مين برجال الدرعيةأنا برجال " :، حىت قال عن نفسهاحلديث

 املنكرات مهما كان فيمن واجهه، وملا جاء إبراهيم باشا إىل الدرعية، جاء بعض الوشاة ووشوا به
أمر بإغاظته بعزف  ،فأمر باإلتيان به فجيء به معتقال، فلما مثل بني يدي إبراهيم باشا ،إىل إبراهيم

ه، فغضب إبراهيم باشا وأمر الرماة بأن يأخذوه إىل املقربة، وأن املزامري والعود أمامه، فأنكر علي
رمحه -فمزقوا جسده ، يطلقوا عليه النار دفعة واحدة، فأطلق عليه عدد من الرماة النار دفعة واحدة

   4.ثالثة وثالثني سنة فقط وهو ابن - اهللا
مصر عام كان شيخ األزهر عندما قامت الثورة يف  وهو تونسي، :اخلضر حسني -    

سنساوي املرأة بالرجل يف مجيع ": قام حممد جنيب متغطرسا وقال ،اثنني ومخسني
، وخرجت الصحف من الغد فيها أن الرئيس حممد جنيب ذكر يف خطابه أنه "احلقوق

 ،باخلرب اتصل بالرئيس حممد جنيب اخلضر حسني فعندما علم سيساوي املرأة بالرجل،
وأدعو الناس إىل  ،إما سأنزل غدا بكفين إىل السوقإما أن تكذب اخلرب، و": وقال له

                                                 
  .111- 63ص مرجع سابق،  لدعاة يف اإلسالم، مصطفى الرافعي،الدعوة وا: انظر عملزيد اطال - 1
 .80ص ، سابق عمرج، حممد عبد القادر أبو فارساألمر باملعروف والنهي عن املنكر،  - 2
 .81، صاملرجع السابق - 3
  .21، ص، ناصر بن سليمان العمرمناذج من األمر باملعروف والنهي عن املنكر -4
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فجاءه أعضاء جملس الثورة، جاءوا مجيعا إليه يف مكتبه، يف مشيخة األزهر  ،"مواجهتك
ال ": قال ،"هذا غري صحيح: يا شيخنا هذا األمر صعب ولكننا نقول لك": وقالوا له

املأل، وإال سأنزل غدا وأنا أريد كما أعلنت أمام املأل أن تكذب أمام  ،ينفع هذا الكالم
يا ": قال له ،"ألبس كفين، واهللا لن أقف حىت أنتصر يف هذه املعركة أو تذهب روحي

، فقام حممد جنيب وأعلن تكذيب اخلرب "نعم": قال "أأنت مصر على موقفك؟ ،موالنا
وكيف جيوز يل أن أقول ذا القول وهو خيالف الكتاب  ،وأنه مزيف، وكذا، وكذا

   1."-رمحه اهللا-موقف هذا العامل اجلليل والسنة، وبدأ يتكلم يف 
باجلاه  اليت ميلكون؛ حاولوا أن يغروه بطشال بكل وسائل ملا عجزوا عن قهره :سيد قطب -    

الكليل الضعيف؛ وقد  جم جسدهأغالله، واآلالم واألسقام يف  وهو يرسف... واملركز والوزارة
يسري يف ركب الطغاة يربر هلم كما يربر املرتزقة ... أن... بلغ سن الشيخوخة، واشترطوا عليه

لترفض  ،إن أصبع السبابة اليت تشهد هللا بالوحدانية يف الصالة"...: ل سيد قطبقا... ،هذه األيام
   ."تقر به طاغية أن تكتب حرفا

ملاذا ": عليه أن يقدم استرحاما بعد أن حكم عليه باإلعدام، فقال لهولقد جاءه من يعرض     
باطل فأنا أكرب من أسترحم؟ إن كنت حكمت حبق فأنا أرتضي حكم احلق، وإن كنت حكمت ب

  ."أسترحم الباطل
: وقلت له فدخلت عليه"...: قالت... ولقد حدثت شقيقته محيدة أمام الدكتور عبد اهللا عزام    

عن أي شيء ": بط، قال سيد ق"سيوقف فيما إذا اعتذرت إن حكم اإلعدام: إم يقولون"
عمل مع لن أعتذر عن ال  العتذرت، ولكنينأعتذر؟ عن العمل مع اهللا، واهللا لو عملت مع غري اهللا

، إن كان العمر قد انتهى، سينفذ حكم اإلعدام، وإن مل يكن محيدةيا  اطمئين" :، مث قال"اهللا
  2."يف تقدمي األجل أو تأخريه فلن ينفذ حكم اإلعدام، ولن يغين االعتذار شيئاعمري قد انتهى؛ 

� �

        

        

                                                 
  .22ص املرجع السابق، -1
 .83-82املرجع السابق ص  - 2
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        ظاهرة تراجع النهي ظاهرة تراجع النهي ظاهرة تراجع النهي ظاهرة تراجع النهي : : : : الثانيالثانيالثانيالثانيالفصل الفصل الفصل الفصل 

 ....عن المنكرعن المنكرعن المنكرعن المنكر
  لمحة تاريخية عن النهي عن المنكرلمحة تاريخية عن النهي عن المنكرلمحة تاريخية عن النهي عن المنكرلمحة تاريخية عن النهي عن المنكر: : : : المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول

  ....مظاهر تراجع النهي عن المنكرمظاهر تراجع النهي عن المنكرمظاهر تراجع النهي عن المنكرمظاهر تراجع النهي عن المنكر: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

        ....عوامل تراجع النهي عن المنكرعوامل تراجع النهي عن المنكرعوامل تراجع النهي عن المنكرعوامل تراجع النهي عن المنكر: : : : المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث
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ومرشدين  أو وعاظا سواء كانوا علماء اجتماع ،جيتهد املختصون بالشأن االجتماعي    
املطلوب وحتديد املوقف  ،اتمع يف حركة ةالظواهر االجتماعي يف رصد ومصلحني اجتماعيني

 على بقائها وشجع، امتدحها املصلح أو الواعظ ،فإذا كانت هذه الظاهرة إجيابية وحسنةمنها، 
اعيا اجتم واعتربها اختراقا ،ودميومتها يف الوسط االجتماعي، وإذا كانت سلبية وسيئة ذمها

واعتربها هي احلل  ،ذات الوقت القيمة املقابلة لتلك الظاهرة السيئة، وعرض يف ...وأخالقيا خطريا
وف وكأا عملية حسابية ليست خاضعة لظر بكلياا وخطوطها الكربى، ةج لتلك الظاهروالعال

  .وأنساق ثقافية وفكرية ،ومتغريات اجتماعية ،اقتصادية

فإننا ال  ،وألن التراكم املعريف والتواصل البحثي تقليد ال نعرفه يف أحباثنا ونشاطاتنا االجتماعية    
القائمة ، االجتماعية اعتمادا على البحوث العلمية والتحليلية تم كثريا يف فهم وإدراك الظواهر

 ،وإمنا نكتفي بلغة الوعظ واإلرشاد والنصيحة يف معاجلة الظواهر ،والرباهني واألرقامى احلقائق عل
مشكالت اتمع وظواهره وكأن النسق الوعظي واألخالقي هو العامل األوحد لعالج كل 

إنسانية  حيث إنه ال توجد ظاهرة ،ن طبيعة نشوء الظواهر يف اتمعغافلني يف ذلك ع ،املتعددة
العوامل واألمور  فكل ظاهرة اجتماعية هي وليدة شبكة من ،ظرف واحد فقطوليدة شيء و

     .والقضايا وما تلك الظاهرة إال إفراز طبيعي لتلك الشبكة من العوامل والقضايا،

   :حملة تارخيية عن النهي عن املنكر: املبحث األول
ونتلمس خمتلف التغريات حىت ندرك حجم تراجع فريضة النهي عن املنكر يف هذا العصر،     

ل املسلمون حنتاج أن نعرف كيف عم احلاصلة يف وجودها وكيفيات أدائها ومدى االهتمام ا،
؟ وكيف طَبقت األمة اإلسالمية األمر باملعروف والنهي عن املنكر خالل العصور السابقة ذا األمر

تها هلذا املنصب العظيم يف واقع حياا؟ وكيف استطاعت هذه األمة أن تطور إدارا ووالي
والوظيفة الدينية، وأن تتكيف مع تغري األحوال واألزمان؟ إىل أن جاء زمن السوء وزمن الفتنة 

   املتأخر الذي كاد أن يطمس فيه نور األمر باملعروف والنهي عن املنكر؟
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   :النهي عن املنكر يف األمم السابقة :أوال

»��¬���®��¯����¥��¦��§���¨��©��m�ª: تعاىليقول     

¹¸��¶�� �µ��´��³��²��±��°l �  ،]آل عمران[�

��:يف وصية لقمان البنهأيضا قول يو � �m���ÂÁ��À��¿��¾������½��¼��»��º���¹
ÈÇ��Æ�����Å���Ä���Ãl�� ]على أن األمر  - وغريها كثري- دلت هذه اآليات الكرمية، ]لقمان

ولعل مما يدعم ذلك  ،يف األمم املتقدمة نيواجبموجودين بل وباملعروف والنهي عن املنكر كانا 
  :من أقوال العلماء كثري
به كتبه  اهللا األمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي أنزل" :يقول -رمحه اهللا-ابن تيمية فهذا     

األمر باملعروف والنهي عن املنكر واإلميان باهللا، إن " :ويقول الرازي ،"الدينوأرسل به رسله من 
إن األمر باملعروف والنهي " :ويقول القرطيب."سائر األممهذه الصفات الثالث كانت حاصلة يف 

ويقول العالمة سيف  ."النبوةعن املنكر كانا واجبني يف األمم املتقدمة ومها فائدة الرسالة وخالفة 
حلاد وتكذيب ال وقد أمرت باملعروف وت عن املنكر كنهيهم عن اإلما من أمة إ"  :الدين اآلمدي

   1."أنبيائهم
احلديث عن احلسبة باعتبارها شكال  أما إذا أردنا ،هذا بالنسبة للنهي عن املنكر يف شكله العام

أن احلاضرة اليونانية قد عرفت  ،تشري العديد من املصادر التارخيية رمسيا للنهي عن املنكر، فإنه
 "اغورانوموس"يدعى  تضمن تعيني ما ،انتشر مع انتشار السيطرة اليونانية بالبلدان ،اماً اقتصادياًنظ

حتدد باإلشراف على  ،والواقع أن هذا النظام قد اتسم بطابع مادي صرف ،أي صاحب السوق
وسالمة  ،وجودة املتاجر والبضاعة املعروضة للبيع ،من صحة املكاييلوالتأكد  ،أمور السوق

يف املدن اليت  ،كما أن اليونان قد قاموا بتطبيق هذه الصيغة بعد حتديدها ،املعامالت التجارية
وطوروها فكانت تلك املدن ختضع لسلطان  ،مث احتفظ الرومان والبيزنطينيون ا ،سيطروا عليها

واجبات تذكر بتفاصيل العمل وأداء ال ةدوا تبديالت جوهري .بآخر أوصاحب السوق بشكل 
   .قائماً بذاته آنذاك خاصا بالسوقنظاماً  فكان ،اخلاصة بنشاط السوق

                                                 
  .9و8، صسليمان بن عبد الرمحن احلقيل انظر األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ضوء الكتاب والسنة، -1
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 ،من ضمنها مسألة السوق ،ن نظام احلسبة العريب اإلسالمي يشمل جوانب عديدةأجند  كما
ألن احلسبة يف اتمع العريب اإلسالمي  ،وإن كانت بداية احلسبة قد نشأت لضرورات اقتصادية

ففكرة احلسبة يف اتمع  ،أخالقي واآلخر معنوي ،يتعلق بالسوقتتضمن جانبني أحدمها مادي 
فإن األسواق قد نشأت يف املنطقة العربية قبل  .المي أعمق منها يف تلك اتمعاتالعريب اإلس

كما هو -  أن ملوقع شبه اجلزيرة العربية إذ ،انشوئها يف اتمعات الرومانية والبيزنطية وغريه
كانت اليمن أكرب سوق لتبادل قد و ،أمهية كبرية يف جتارة العامل منذ العصور القدمية - معروف

   .وجنوب أوروبا ،وشرق أفريقيا وأسيا ،السلع اهلندية واحلبشية
يؤكدون دور األسواق العربية وليس  ،إن نفس الذين يدعون تسرب علوم اليونان إىل العرب

لتماس بني اوحسن نظامها أو أثرها الفاعل يف كما يؤكدون تطورها  ،األوروبية يف ذلك
خري مثال على  ،اليت أسسها العرب بعد الغزو الفارسي لبابل "جرها"ولعل مدينة ... الشعوب
  . الكبرية والتجارة املزدهرة للعرباألسواق 

كانت من نتائج  ،وبداية تطور األسواق التجارية ،التطور التجاري ومن هنا جند أن بداية
كل املبادرات املبكرة تشري إىل أن العرب هم املبادرون علماً إذ ...،وأجدادهم العرب أنشطة
ذلك النظام الرائد يف جمال تنظيم العمل  ،ضمن ذلك نظام احلسبة العريب اإلسالميمن و ...،وعمالً

مبا يضمن حتقيق مبادئ العرب واإلسالم يف إشاعة  ،لى حنو متطور ورصنيوإدارته ع ،االقتصادي
   .والقيم السامية ،وسيادة األخالق واملثل ،احلق واملساواة

أثـر التطـور   على صادر التارخيية من أن نظام احلسبة قد جاء ما أكدته كل امل ،زد على ذلك
وازدهار املـدن والتجـارة    ،العريب اإلسالمياالقتصادي والتوسع يف األعمال التجارية يف اتمع 

صـلى اهللا عليـه   -ن بداية ظهور االحتساب مع مبادرة للرسول العـريب  أو ،والصناعة والصريفة
ــلم ــالمية     -وس ــة اإلس ــبة العربي ــالة احلس ــك يف أص ــال للش ــال جم ــذا ف و.                                                     

  

  
  : -صلى اهللا عليه وسلم- النيب النهي عن املنكر يف عهد  :ثانيا
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كما وصفه ربه  كانبرسالة اإلسالم للناس كافة،  -صلى اهللا عليه وسلم– عندما بعث نبينا
ما كانت دعوته من بل . تعاىل آمرا باملعروف إذا رآه متروكا، ناهيا عن املنكر إذا وجده مفعوال

m��h��g��f���e��d: وياً عن املنكر أوهلا إىل آخرها إال أمراً باملعروف
��s�� �r��q��p��o��n��m�� �l��k��j��i
��~��}��|��{��z���y��x��w��v��u��t
��ml��k�� � �j�� �i�� �h��g��f��e��d��c��ba��� �`��_

q��p��o��nl�� ��]األعراف[.  
على جانب من جوانب احلياة بل مشل مجيع شئون  -صلى اهللا عليه وسلم–ومل يقتصر احتسابه     

صلى اهللا عليه -إىل عصر الرسول  ة احلسبة كنظامنشأ رجع بعض الفقهاء واملؤرخنيقد أو 1،احلياة
 مثال فكان...، -صلى اهللا عليه وسلم- هأا كانت متارس يف عهد إىل ذلك يفواستندوا  -وسلم

 ،هذا ،-وهو من عني ما يطبق يف احلسبة– يقع يف األسواق ماراقب يو، يتفقد األسواق بنفسه
وكما توىل ، والتسعري عن االحتكاروى  ،الرباكعقود احملرمة عن ال -صلى اهللا عليه وسلم- ى و

استعمل ابن شاهني على  حيثقلدها غريه، فقد احلسبة بنفسه،  -صلى اهللا عليه وسلم- الرسول 
  .2بعد الفتح سوق مكة قبل الفتح، ووليها سعيد بن سعيد بن العاص

  : الراشدين اخللفاءالنهي عن املنكر يف عهد  :ثالثا
قام خلفاؤه وأصحابه بواجب األمر باملعروف  -صلى اهللا عليه وسلم– وبعد وفاة الرسول

من  اعروف والنهي عن املنكر عمال واحداألمر بامل  يكنومل والنهي عن املنكر خـري قـيام،
         3،أعمال الدولة اإلسالمية بل هو كل عملها، هو الذي تسعى وراء حتقيقه جبميع وسائلها وأسباا

أو " وظيفة األمر باملعروف والنهي عن املنكر"وهلذا ال جند يف أيام اخللفاء الراشدين وظيفة تسمى 

                                                 
: باكستان، الطبعة األوىل، هلي، إدارة ترمجان اإلسالمإفضل ، -رضى اهللا عنهم- اخللفاء الراشدين  احلسبة يف العصر النبوي وعصر: انظر -1

  . 13ص ،هـ 1410
  .285، ص1حسن جعنا، بريوت، ج ،املسمى التراتيب اإلدارية، عبد احلي الكناين احلكومة النبوية  -2
  . 168- 167ص ، سابق جعمر   ،والنهي عن املنكر، السيد جالل الدين العمرياألمر باملعروف  - 3
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ظاهراً : ون أن ذلك هو أعظم واجبام، وكانوا قائمني به حقيقةألم كانوا يعلم" والية احلسبة"
  .وباطناً، ويف األمصار والبوادي، والعواصم واألقاليم

مجيع الواليات اإلسالمية مقصودها األمر "  :ابن تيمية وابن القيم كالمها بلفظ واحد يقول    
والواليات " :هذا اإلمجال فيقول - رمحه اهللا-ويفصل ابن تيمية  1،"باملعروف والنهي عن املنكر

 ،كتابة خطاب :كانت كلها الدينية مثل أمرة املؤمنني، وما دوا من ملك ووزارة وديوانية سواء
أو مصروف أرزاق املقاتلة أو غريهم، وبكل إمارة حرب وقضاء  ،أو كتابة حساب املستخرج

     2."ا شرعت لألمر باملعروف والنهي عن املنكروفروع هذه الواليات إمن ،وحسبة

وخيصون عمر بن  ،يرجع نشأة احلسبة إىل عهد اخللفاء الراشدين من املؤرخني افريقحىت أن 
رضي - تهصرام إىل ذلك ويستندون يفبأنه أول حمتسب يف اإلسالم،  - رضي اهللا عنه-اخلطاب 
 ،"محلت مجلك ماال يطيق": رأى محاالً يقسو على مجله، فقال له إذ يروى مثال أنه؛ - اهللا عنه

أم سليما بن أيب حثيمة  ءالشفا: ووىل احلسبة على سوق من أسواق املدينة المرأة تسمى
 -رضي اهللا عنه– وأول من قام ذا وصنع الدرة عمر بن اخلطاب" :يقول القلقشندي 3 األنصارية،
   4."يف خالفته

  :عصر األموياملنكر يف ال النهي عن: رابعا
ومن  ،مورست احلسبة يف العصر األموي، واهتم اخللفاء األمويون باإلشراف على األسواق    

عمر بن عبد يف هذا العصر اخلليفة الراشد  ،أعظم من أحيا هذه الشعرية بعد اخللفاء الراشدين
؛ فإنه جاء بعد أن اندرس جانب من هذا الشأن، فأحيا هذا األمر، ومن -رضي اهللا عنه- العزيز

لرد املظامل اليت كان بنو أمية اغتصبوها وأخذوها  بنفسه، - رضي اهللا عنه-مجلة ما أحيا أنه جلس 

                                                 
  . 34ص ابن تيمية، احلسبة يف اإلسالم،  -1
  .   15 -14ص رجع السابق، امل -2
    .286 -285، ص2التراتيب اإلدارية، ج - 3
4-

http://www.themwl.org/subjects/default.aspx?d=1&l=ar&cid=18&ci ،
di=992010-12- 05 ، تاريخ التصفح.  
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ممن كان لديه من علماء، ومن هنا عرف  ،صحبغري حق، وأعانه على ذلك وزراء اخلري وجلساء الن
مل تعرف احلسبة ،املؤرخني أنه حىت يف هذا العصر بعض ويرى ،يف األمة ما يسمى بوالية املظامل

  1.كوظيفة إدارية يكلف ا شخص معني يقوم بأعماهلا

   :النهي عن املنكر يف العصر العباسي: خامسا
مظامل والية مستقلة وكذلك للقضاء خصص للتطورت األمور يف العصر العباسي حىت     

مث أخذت هذه الصالحيات تتقلص أو تكثر حبسب اختالف الدول، فمن الدول ... ،للحسبةو
اً عظيمة حىت مشلت أمور... من توسعت يف مفهوم والية احلسبة  - رمحه اهللا-ابن تيميةكما بني 

إما لوالية  ...احلسبةحيات والية ومنها ما كان أقل من ذلك حبيث إنه أعطى بعض صال جداً،
  .ملالقضاء، أو لوالية املظا

يرى بعض املؤرخني احملدثني أن لفظ احملتسب مل يظهر إال يف العصر العباسي األول ويف عهد     
ببعض اإلشارات  ،اخلليفة املهدي، وظل باقياً يف عهد خلفائه، ويستدل هؤالء املؤرخون على ذلك

/ هـ163ما حدث يف عهد املهدي عام  :ومنها ،در العربية اإلسالميةاليت وردت يف بعض املصا

  . بالقبض على الزنادقة 2"صاحب الزنادقة"بد اجلبار احملتسب وكان يلقب بـ إذ أمر ع ،م779

أن احلسبة ظهرت يف عهد الرشيد، وأنه أول من أقام احملتسب، لكي يطوف  كما يرى البعض    
يقول  ،ندما اتسع نطاق التجارة يف بغدادع ،واملكاييل من الغشباألسواق ويفحص املوازين 

 يتناولون فيها ،وأصبحت موردا ألهل األعواز من كافة البالد ،ملا اتسع نطاق التجارة"  :املاوردي
حاجتهم من املال، وقع غش فاحش يف التجارة، وصارت الصيارف من اليهود وغريهم يعطون 
ماهلم بالربا، على أن يعاد عليهم املثل يف اية العام مثلني وأكثر منه، فأقام الرشيد حمتسبا ليكون 

وينظر يف معامالت التجارة على أن تكون جارية على سنن العدل حىت ال جتامل  ،باألسواق
   ."لشرفاء على الضعفاء، واألغنياء على الفقراءا

                                                 
 .املرجع السابق - 1
. القول بأزلية العامل، أطلق على الزرادشتية واملانوية وغريهم من الثنوية، وتوسع فيه فأطلق على كل شاك أو ضال أو ملحد: الزندقة -2

املعجم الوسيط، دار إحياء التراث اإلسالمي، الدوحة، : إبراهيم أنيس وجمموعة مؤلفني. (والزنديق من يؤمن بالزندقة، وتزندق صار زنديقاً
  .مادة تزندق م،1985
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منذ عهد أيب جعفر  ،وتذكر بعض املصادر العربية اإلسالمية أن لفظ احلسبة ظهر قبل ذلك    
 ،يف املدائن حمتسباً املصري موىل بين متيم املنصور، ذلك عندما عني عاصم بن سليمان األحول

/ هـ157زكريا حيىي بن عبد اهللا، عام  اأب كما وىل املنصور ،وأوكل إليه مراقبة املوازين واملكاييل

وكان املنصور  ،إبراهيم ابين عبد اهللا بن احلسنيتسباً يف بغداد، وام أنه خرج مع حممد وم حم773
وملا ام حيىي بن عبد اهللا قبض عليه وسجن مث . يتبع كل من خيرج معهما فيقيض عليه ويسجن

   1.نصورقتل على يد حاجب بأمر امل
ينفي اآلراء اليت رأت أن هذه الوظيفة ظهرت ألول مرة قد فوجود احملتسب يف عهد املنصور     

كما ينفي القول بأن الرشيد هو أول من أقام  ،هو مؤسس نظام احلسبة يف عهد املهدي، وأنه
يفة احملتسب لكي يطوف األسواق ويفحص املوازين واملكاييل، فالواضح من املصادر أن وظ

وكانت تسمى قبل ذلك والية السوق، والقائم مبسؤولياا  ،احملتسب وجدت يف عهد املنصور
 د، وقنفسهويقوم ا أحياناً الوايل أو اخلليفة فأصبح يسمى احملتسب، يسمى عامل السوق، 

ا اخللفاء والوالة بعد  حىت صارت من أهم األمور اليت عين تطورت هذه الوظيفة تطوراً كبرياً
   .ذلك
ورهم خلت من ذكر أمساء احملتسبني أو دتوفرة املصادر التارخيية والفقهية املبشكل عام، فإن     

فقد أفاضت الكتب الفقهية باحلديث عن اختصاص احملتسب دون  ،السياسي يف الدولة العباسية
أما الكتب التارخيية فقد أمدتنا مبعلومات مقتضبة جداً عن ، ر أمسائهم أو أدوارهم السياسيةذك

  : احلسبة يف هذه الفترة، ومنها
عرض : "يف تارخيه، يف حديثه عن املهدي عند قدومه لبالد الشام بقوله ما أورده ابن العدمي    

ه املهدي العسكر حبلب وأغزى ابنه هارون بالد الروم، وسري حمتسب حلب عبد اجلبار فأحضر ل
عن حمتسب دمشق إبراهيم بن  وما رواه ابن عساكر يف تارخيه ،"مجاعة من الزنادقة فقتلهم حبلب

  . بأنه كان صارماً يف احلسبةاألندلسي  عبد اهللا الغافقي
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ولعل السبب يف ندرة احلديث عن احملتسب يعود إىل الفنت والقالقل واالضطرابات اليت كانت     
كذلك اهتمام  ،هذا العصر، وانشغال املسلمني ا فترات متفرقة من تعاين منها الدولة اإلسالمية يف

  . األحداث السياسية دون غريها من األحداثباملؤرخني 

هناك الكثري من اإلشارات اليت  إنمحتسبني، وأدوارهم السياسية فلل ورغم عدم ذكر املؤرخني    
" نصف دينار"و" دينار"النقدية مثل جند بعض األلفاظ  ه الفترة، إذتدل على وجود احملتسب يف هذ

تدل على أن هناك  اليتوغريها من األلفاظ، … "دنانري معسولة"و" مثاقيل طرية"و" ربع دينار"و
حتقيقا وتدقيقا من وثائقية الدنانري اليت يتعامل ا، وهذا ال يتأتى إال عن طريق اإلشراف على 

وزن الدنانري واتباع كل الطرق اليت حتول دون ومراقبة عمليات البيع والشراء، واختبار  ،األسواق
  .العبث بالعملة والتزييف فيها، وهذه األمور كلها من صميم عمل احملتسب

في العصر العباسي ازدهرت احلياة االجتماعية، واتسعت التجارة ومنت حركة األسواق، ف    
اإلسالمية تفرغ رجاال هكذا كانت الدولة و ،وبرزت والية احلسبة قوية السلطة ،وتعددت املهن

الوالية ... نمنبثقة ع اجمزية؛ ليقوموا ذه الوظيفة اخلطرية، بل كانت والية احلسبة بعماهل ببروات
وكان لعماهلا الصالحيات الواسعة ملراقبة  ...ومتصلة به مباشرة أي رئيس الدولة مباشرة،... العامة

ا وتقومي أهلها، ولو أدى إىل استخدام كل املنكرات، يف سائر املعامالت والعبادات، وإنكاره
   .القوة
وميدونه مبا حيتاج  ،ه أهالً للقيام باحلسبةنصار يتوجب على والة أمور املسلمني تعيني من يرو    

ضونه صالحية البحث عن املنكرات يف األسواق وويف ،إليه من األعوان والوسائل الالزمة لذلك
وحيمل الناس على  ،فيؤدب مرتكبيها وحيذرهم من اقترافها ،ويف أماكن جتمعات الناس ،والطرقات

ومنع احلمالني وأهل السفن من  ،منعهم من املضايقة يف الطرقات :املصاحل العامة يف املدينة مثل
والضرب على أيدي املعلمني  ،واحلكم على أهل املباين املتداعية للسقوط دمها ،اإلكثار يف احلمل

الغش والتدليس يف حماربة  ...و ،املبالغة يف ضرم للصبيان املتعلمنيعند  ،يف املكاتب وغريها
مما ليس فيه  ،املماطلني على اإلنصاف وأمثال ذلك أيضا محلو ،املعايش وغريه يف املكاييل واملوازين

   ...مساع بينة وال إنفاذ حكم
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 ،واألمويني باألندلس ،مثل العبيديني مبصر واملغرب ،وقد كانت يف كثري من الدول اإلسالمية    
اندرجت يف وظائف امللك وانفردت ...مث  ،داخلة يف عموم والية القاضي يويل فيها باختياره

   1.بالوالية
ما حدث من حركة تأليف يف موضوعها، حيث : من مظاهر اهتمام علماء اإلسالم باحلسبةو    

بواجباته على الوجه  ألفت الكتب التعليمية دف توضيح دور احملتسب ومساعدته للقيام
   2.األكمل

واحلسبة "  :التأليف يف احلسبة بقوله هـ 450سنة  املتوىف -رمحه اهللا-ويربر اإلمام املاوردي     
بأنفسهم لعموم صالحها وجزيل  وايباشرمن قواعد األمور الدينية، وقد كان أئمة الصدر األول 

 ،وصارت عرضة للتكسب وقبول الرشا ،ثواا، ولكن ملا أعرض السلطان عنها وندب هلا من هان
دة سقط حكمها، وقد أغفل الن أمرها وهان على الناس خطرها، وليس إذا وقع اإلخالل بقاع

   3".ن أحكامها ما مل جيز اإلخالل بهمالفقهاء 
األسباب اليت دعت إىل التأليف يف موضوع احلسبة وهي  ،قاله املاورديويتضح من خالل ما     

وتبصري احملتسب مبا له وما عليه من حقوق جتاه اتمع  ،إرشاد اتمع اإلسالمي إىل جادة الصواب
ألول هو أا مجيعا دف إىل تدريب ا :وقد تشات حمتويات هذه الكتب لسببني ،اإلسالمي

، والثاين هو أا ألفت يف جمتمع قوم بواجب االحتساب على الوجه األكمللي ،وتعليم احملتسب
   .باإلضافة إىل أن كال منها اقتبس مؤلفه ممن سبقه ،واحد تسوده نفس القيم واألفكار

مرحلة كان التأليف يف موضوع احلسبة خمتلطا : ويالحظ أن التأليف يف احلسبة مر مبرحلتني    
باملباحث الفقهية العامة وهذه هي املرحلة األوىل، أما املرحلة الثانية فهي ظهور الكتب اخلاصة 

ومن كتب . وهذا النوع تأخر ظهوره حىت النصف الثاين من القرن الثالث اهلجري. باحلسبة
كتاب األحكام السلطانية للماوردي وكتاب األحكام السلطانية أليب يعلى احلنبلي، : حلة األوىلاملر

                                                 
 .240، ص املاوردي ،األحكام السلطانية: يد من املعلومات انظرللمز -1

http://www.themwl.org/subjects/default.aspx?d=1&l=ar&cid=18&cihttp://www.themwl.org/subjects/default.aspx?d=1&l=ar&cid=18&cihttp://www.themwl.org/subjects/default.aspx?d=1&l=ar&cid=18&cihttp://www.themwl.org/subjects/default.aspx?d=1&l=ar&cid=18&ci ،
di=99di=99di=99di=99م2010201020102010-12121212- 05050505 ، تاريخ التصفح.  

  .14-12، صسليمان بن عبد الرمحن احلقيل انظر األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ضوء الكتاب والسنة، -2
  . 259-258ص   ،املاوردي، األحكام السلطانية -3
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وهذان الكتابان من أهم الكتب اليت تعرضت لكل ما يتعلق باألحكام السلطانية والسياسة 
   .أو ما ارتبط بشئون املال واجلباية واخلراج واألموال ،الشرعية، سواء ما ارتبط باحلاكم واحلكم

وهناك كتب أخرى تعرضت ملوضوع احلسبة، وحتدثت عن والية احلسبة سواء من الناحية     
مقدمة ابن خلدون، وصبح األعشى : التارخيية أو من الناحية التطبيقية، ومن أهم تلك الكتب

  . وإغاثة األمة للمقريزي ،للقلقشندي
وخباصة ما يتعلق بكيفية  ،سبةأما مؤلفات املرحلة الثانية وهي اليت ختصصت يف موضوع احل    

كاحلسبة على األطباء واخلبازين واجلزارين والطباخني، واحلسبة على  ،احلسبة على أنواع احلرف
والدروب، واحلسبة على املبايعات  والطرقات ، واحلسبة على األسواق واألبنيةاملكاييل واملوازين

ة حاولمباملقام  طولي ،لفات متعددة وكثريةهذه املؤ... الفاسدة وتدليس األمثان، والغش واالحتكار
ملؤلفه حيىي بن عمر األندلسي الذي ألفه " أحكام السوق"  كتاب :وأقدمها اهولعل من أمهحصرها؛ 

لإلمام الناصر للحق اإلطروش املتوىف سنة  "كتاب االحتساب"و ،وهو مبدينة سوسة يف املغرب
 اومن هذه الكتب أيض ،اإلسالمي يف املشرق  تقريبا ألف يف نفس الوقت ، والذيهـ304

" اية الرتبة يف طلب احلسبة"  كتابو زي،العبد الرمحن الشري "اية الرتبة يف طلب احلسبة" كتاب
ملؤلفه حممد بن حممد بن " بةمعامل القربة يف أحكام احلس"  كتابملؤلفه حممد بن أمحد البسام، و

احلسبة ومسئولية احلكومة " :كتابو ،هـ729  سنة  شي املعروف بابن اإلخوة املتوىفالقر أمحد
آداب " ضافة إىل كتاب يف، إمن الكتب املهمة يف موضوع احلسبة ، وهوبن تيميةال "ميةاإلسال
   1.ي األندلسيكأمحد السقطي املالحملمد بن  "احلسبة

  

  :العصر العباسي ما بعدالنهي عن املنكر في: سادسا
امتد اهتمام املسلمني بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر قرونا طويلة، وكان من نتائج     

القيام ذا الواجب العظيم أن عاش اتمع اإلسالمي يف أنظف حياة وأسعدها وآمنها، ال يكاد يقع 
ذا عاش يف مهده، وفـيـه منكر حىت يتتابع اإلنكار له، ويتداعى املسلمون إليه فيقضى عليه 

طاهرا، ال يتوقح فيه أهل الفساد، وال يتجرأ فيه أهل املعصية، وكانت العزة فيه هللا  جمتمعا مهيبا
                                                 

  .   188 - 182ص  ،ه1402 ، السعودية،جدة ،امةس معتوق، ، رشاد عبانظام احلسبة يف العراق: انظرت املعلوماللمزيد من  -1
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كان األمر ف واحلافظني حلدود اهللا، ولرسوله وللمؤمنني اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر،
حتقق للمسلمني من خري ما  السر يف ،باملعروف والنهي عن املنكر، والتواصي ما، والصرب عليهما

   1.على مدى تارخيهم الطويل ،ودنيا صاحلة واسعة ،وحياة نظيفة ،وبر
خلفت بعد ذلك خلوف، جعلوا الدنيا أكرب مههم، ومبلغ علمهم، ونسوا اهللا فأنساهم     

أنفسهم، فتقطع بينهم، وانفرط عقدهم، فلم يأمروا مبعروف ومل ينهوا عن منكر، إال قليل ممن 
ملا دب الضعف يف إذ  ،فكان ذلك سبب ما أصام من ذل واستعمار وفقر ودمار ،رحم ربك

الدولة اإلسالمية، يف املنتصف الثاين من القرن التاسع عشر، ضعف النهي عن املنكر، وتقاعس 
  . كثري من الناس عن القيام ذه الفريضة

يف تقويض أركان الدولة  ويف مطلع القرن العشرين، جنح تآمر املتآمرين وخيانة اخلائنني    
حىت إنه مل يبق يف أكثر "، فألغيت والية احلسبة... العثمانية؛ اليت كانت ترفع شعار اإلسالم ورايته

هيئة األمر باملعروف "ما مسي بـ عدابالد اإلسالم وظيفة وال والية وال شعرية حتمل هذا االسم، 
 الرياض عام "العزيز عبد"دخل امللك فعندما ، يف عهد الدولة السعودية، "والنهي عن املنكر

 ،واملعروف والنهي عن املنكر يف الرياض األمرالعلم يقوم بواجب  أهلكان بعض  ،هـ1319
فأقره امللك على ذلك، وعينه بعد ذلك رمسياً يف حدود مدينة الرياض، وزوده بأعوان يساعدونه يف 

طوال هذه  إدارياأنشأت هيئة مستقلة يف احلجاز، وقد تطورت اهليئة  هـ1345ذلك، ويف عام 
   .حىت وصلت لوضعها احلايل ،السنني

كوالية مستقلة وال عن تطبيقاته طوال القرون  النهي عن املنكر عن  يستغنمل نهأوبذلك يظهر     
اعتراها ما اعتراها من ضعف والية احلسبة املعروفة يف التأريخ اإلسالمي، إال أنه ممثال يف ، السابقة
واالهتمام بتكميله ذلك مما جيب مراجعته، واالعتناء وغري  ،وتقليص يف الصالحيات ،ونقص

   2."وحتصيله
  
  

                                                 
  . 8هـ، ص 1400 ،، املكتب اإلسالميوتبري ،عبد العزيز عبد الستار ،األمر والنهي عن املنكر -1
نظام احلسبة يف اإلسالم : احلوايل، من حماضرة نسفر بن عبد الرمح 2-

38110.html-http://www.alhejaz.net/vb/archive/index.php/t  تاريخ
  .م2010-12- 05التصفح
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      :مظاهر تراجع النهي عن املنكر: املبحث الثاين
 املعصية واملنكر قد يوجدان يف كل جمتمع وأمة، لكن طبيعة اتمع املسلم حقا ال تسمح أن    

يكون املنكر وأهله هم الذين ميثلون عرف اتمع واجتاهه، فمن املؤشرات اخلطرية، أن يكون 
املنكر سهل التناول، سهل الظهور يف اتمع، فهو مبذول ملن أراده، متعرض ملن أعرض عنه، أما 

، امعهمإن كان املنكر حماربا مع وقوعه، وال يتمكن من الظهور والربوز علنا يف أسواق الناس وجم
             1.ولو وقع شيء من ذلك أدب صاحبه، فإن هذا دليل على قوة ذلك اتمع، وحتقق اخلريية فيه

واألخذ على يد الظـامل، وردع املفسـدين، هـي الفريضـة املـوءودة يف       إن تغيري املنكر،    
ـ  يشـهد  -صلى اهللا عليه وسلم–  والتاريخ على ذلك يشهد، وحديث رسول اهللا2.أمتنا  عوالواق

فبتقصري املسلمني يف جانب األمر باملعروف، بـدأ   ،، ومظاهر ذلك ال تكاد ختفى على أحديشهد
األمر بتـرك النوافـل    ، فبدألزمان شيئاً فشيئأكثري من الناس مع الزمان يتهاونون باملعروف مع ا

، بدأ كثري من يف جانب التهاون يف إنكار املنكرو ،وانتهى بترك الفرائض والواجبات ،واملستحبات
  3.، وانتهى م األمر إىل الوقوع يف الفواحش واملنكراتاس شيئاً فشيئاً بفعل  املكروهاتالن

عن تغيري مرعبا يرى ختلياً  الناس، أغلبالناظر يف حال ف :غياب مجيع مراتب النهي عن املنكر -
ئن وجد فهو ذليل، صوته ول والقليب، واللساين، اليدوي،التغيري  :وسبله همجيع مراتبيف  املنكر
 ومما نظمه أبو يه أحد،، وال يكاد يعني علحدال يكاد يسمعه أحد، وال يكاد يؤيده أ ،خافت
  :يقول - ه اهللارمح– يصرالصرزكريا 

نح وابك يف املعروف تعقد رمسه                           واملنكر استعلى وأثر رمسه                                    
وى مضل مستطري مسه                                                مل يبق إال بدعة فتانة      

تبدو جهالته ويرفع علمه                                     هذا لعمرك إنه الزمن الذي                       
أو عامل ختشى الرعية ظلمه                                   هو مرتشي                                 ممل يبق إال حاك

  مهفكأم عقد تناثر نظ         والصاحلون على الذهاب تتابعوا                            

                                                 
 .16-15، خالد بن عثمان السبت، املنتدى اإلسالمي وجملة البيان، ص-أصوله وضوابطه وآدابه-األمر باملعروف والنهي عن املنكر -1
  .17171717حممود توفيق حممد سعد ص فقه تغيري املنكر،  - 2
 .3-2ص .سليمان بن قاسم العيد. كرمنافع األمر باملعروف والنهي عن املن -3
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                                                                                        :غريه وقال
                والغش غال له يف الناس أمثان                    النصح من رخصه يف الناس جمان                  

                  وللظلوم على املظلوم أعوان                      قد كثروا                 ل اجلوروالعدل نور وأه
              فالناس يف غري ذات اهللا إخوان               تفاسد الناس والبغضاء ظاهرة                      
  هللا أقرانوالعاملون لغري ا                     والعلم فاش وقل العاملون به                       

 رال يظهر الواقع إعراض الناس عن أداء واجب النهي عن املنك: مبتمرسي املنكر اإلعجاب -    
عرفة وصحبة املتمرسني يبتهجون مب أصبحوان يكثريفحسب، بل األدهى واألمر من ذلك، أن ال

م اهرجم رغم، ومصافحتهم ومعرفة دقائق أخبارهم ، ويفتخرون مبعرفتهم أو مشاهدمباملنكرات
اإلعجاب ف، ...قصد وعن غري قصدإىل إشاعة الفاحشة يف األمة عن  عيهمسو باملعاصي،

يكاد يشيع يف  والفاحشة،وأهل الفسق  -صلى اهللا عليه وسلم-بالطواغيت واحملاربني اهللا ورسوله 
  1.يف نسائها ورجاهلا وشيبها،شبيبة األمة 

هو  األمر باملعروف والنهي عن املنكرإن " :الغزايليقول اإلمام : ألوان الفسادظهور كل  -     
ولو طُوي بساطه وأمهل  وهو املهم الذي ابتعث اهللا له النبيني أمجعني، ،القطب األعظم يف الدين

، لتعطلت النبوة، واضمحلّت الديانة، وعمت الفترة وفشت الضاللة، وشاعت اجلهالة علمه وعمله
، يشعروا باهلالك إالّ يوم التناد ، وهلك العباد، وملالبالد لفساد، واتسع اخلرق، وخربتواستشرى ا

ندرس من هذا القطب عمله وعلمه، وامنحق بالكلية حقيقته ذ اإ.. .يكون نوقد كان الذي خفنا أ
ورمسه، فاستوت على القلوب مداهنة اخللق، وامنحت عنها مراقبة اخلالق، واسترسل الناس يف اتباع 

مؤمن صادق ال تأخذه يف اهللا لومة  األرضسال البهائم، وعز على بساط اهلوى والشهوات استر
  2".الئم

 :أمنيصادق  الدكتوريقول  ملظاهر يف جل جمتمعاتنا املعاصرة،ولعمري لقد فشت كل هذه ا    
كافر،  ذليل مهني لأصبح الذين حيملون عناوين املسلمني وألقام عبيدا لكل طاغية، أتباعا لك"

 يف احلياةو... ،ن عن منصة احلكمرآأقصي الق: في احلكم والسياسةف... ،شرقيا كان أو غربيا
 أعماق يفاملعركة حملو آثار اإلنسانية  دخلت الصورة العارية: ...االجتماعية والثقافية الفكرية

                                                 
 ..51515151ص ،حممود توفيق حممد سعد فقه تغيري املنكر، - 1
 .758ص ،1ج ،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل ،إحياء علوم الدين - 2
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توجه اهلدم و...،باعتباره صعبا وال يواكب العصر شنت احلرب على النحو العريبو... ،اإلنسان
بدأت املعارك حتاول أن تشكك يف مصدر و... ،ر العريب؛ فدعوا إىل نبذ القافية والوزنشعإىل ال

وكذلك اهلدم يف ... ،التشكيك بصحتها واجته اهلدم كذلك إىل السنة النبوية، فحاولوا... ،التشريع
ة مبصارفهم اليت امتصت دماء ابتز اليهود أموال البشري: يف احلياة االقتصاديةو... ،التاريخ اإلسالمي

  .وأنشأوا املالهي واملسارح المتصاص األموال عن طريق اجلنس... باسم فائدة البنوك ،الناس

: - صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا :عدم استجابة الدعاءو تسليط شرار القوم -    
ليسلطن اهللا عليكم شراركم، مث يدعو خياركم فال  وباملعروف ولتنهون عن املنكر أ لتأمرن((

                             .شرار فال خيافونكممعناه تسقط مهابتكم من أعني األ 1.))هلم يستجاب
وإخالص  صفوفهم، بعد اإلميان باهللا تعاىل ومن أكرب ما جيمع الناس، ويوحد: سواد الفرقة-

، وتركه بطة اإلميانية والوحدة اإلسالميةفإنه املصدر الرئيس للرا ؛اجلهاد يف سبيل اهللا ؛ العبودية له
وتكثر الكتل ، فيكثر جدهلم وتفرقهم ؛والتخلف عنه ينسحب أثره على القاعدين بالسلبية القاتلة

  . احلزبية والتجمعات املتفرقة، بسبب القعود عن تلك الفريضة العظيمة
يف سبيل اهللا فقد يبتليهم بأن يوقع بينهم العداوة حىت  فإذا ترك الناس اجلهاد" :قال ابن تيمية    

وم وألَّف تقع بينهم الفتنة كما هو الواقع؛ فإنَّ الناس إذا اشتغلوا باجلهاد يف سبيل اهللا مجع اهللا قل
، وإذا مل ينفروا يف سبيل اهللا عذَّم اهللا بأن يلبسهم عدو اهللا وعدوهموجعل بأسهم على  ،بينهم

وبالد الشرق من أسباب تسليط اهللا التتر عليها كثرة "وقال أيضا ."بعضهم بأس بعض شيعاً، ويذيق
التفرق والفنت بينهم يف املذاهب وغريها، حتى جتد املنتسب إىل الشافعي يتعصب ملذهبه على 
مذهب أيب حنيفة حىت خيرج عن الدين، واملنتسب إىل أمحد يتعصب ملذهبه على مذهب هذا أو 

 2."هذا من التفرق واالختالف الذي ى اهللا ورسوله عنه هذا، وكلُّ

ظهور املعصية ليس معناه أا تظهر يف األسواق : " قال بعض أهل العلم :طغيان الفنت -    
روى أبو أمامة  3".، فهذا ظهورهاالناس ا وفشى القول بينهم فيهاوتشتهر عالنية، بل إذا حتدث 

كم يف أنتم إذا طغى نساؤكم وفسق شبانك((: أنه قال - عليه وسلمصلى اهللا - عن النيب الباهلي
                                                 

 .3774: األمر والنهي، رقم: املالحم، باب: رواه أبو داود يف كتاب - 1

 - 220،21ص، اب بن مروان احلمدمعامل على طريق النهضة، خب. 
دار العاصمة، الرياض، اململكة العربية السعودية،  املنكر، عبد اهللا بن صاحل القصري،تذكري أويل اخلري بشعرية األمر باملعروف والنهي عن  -3

   .48، صه1411: الطبعة األوىل
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نعم والذي نفسي بيده (( :قال ،"وإن ذلك لكائن يا رسول اهللا؟" :قالوا ،))وتركتم جهادكم؟
كيف أنتم إذا مل تأمروا (( :قال ،"وما أشد منه يا رسول اهللا؟": قالوا ،))وأشد منه سيكون

نعم والذي نفسي (( :قال ،"وكائن ذلك يا رسول اهللا؟": قالوا ،))مبعروف ومل تنهوا عن منكر؟
كيف أنتم إذا رأيتم املعروف منكرا ((: قال ،"وما أشد منه؟": قالوا، ))بيده وأشد منه سيكون

نعم والذي نفسي بيده وأشد (( :قال ،"وكائن ذلك يا رسول اهللا؟": قالوا ،))واملنكر معروفا؟
باملنكر ويتم عن أمرمت  كيف أنتم إذا((: قال ،"؟منهوما أشد ": قالوا، ))منه سيكون
نعم والذي نفسي بيده وأشد منه (( :قال "وكائن ذلك يا رسول اهللا؟": قالوا ،))املعروف؟
  1.))حريانألتيحن هلم فتنة يصري احلليم فيها  ،يب حلفت: يقول اهللا تعاىلسيكون، 

، وجور احلكام، وشيوع الفرقة وغلبة املعيشةغالء القحط وانتشار األمراض واألوبئة، و -    
صلى اهللا عليه - أقبل علينا رسول اهللا : ـ قالـ رضي اهللا عنهمابد اهللا بن عمرعن ع :األعداء

مل   : ـ وأعوذ باهللا أن تدركوهن يا معشر املهاجرين، مخسُ إذا ابتليتم ن(( :فقال -وسلم
 تكن مضت ا إالّ فشا فيهم الطاعون واألوجاع اليت مل يعلنواتظهر الفاحشة يف قوم قط حىت 

، ، إالّ أُخذوا بالسنني، وشدة املؤونةوامليزان ومل ينقصوا املكيال ،يف أسالفهم الذين مضوا
، ولوال البهائم مل ومل مينعوا زكاة أمواهلم، إال منعوا القطر من السماء. عليهم وجور السلطان

ن غريهم فأخذوا بعض إال سلَّط اهللا عليهم عدواً م رسوله،وعهد  ومل ينقضوا عهد اهللا ،اميطرو
إالّ جعل اهللا بأسهم  اهللا،ويتخريوا مما أنزل  اهللا،وما مل حتكم أئمتهم بكتاب  ،ما يف أيديهم

   .نارابصأ تراها حيث وقعن دكاشاخصة، نهي فينا  اخلمس،هذه املهلكات ف 2،))بينهم
  

   :النهي عن املنكرعوامل تراجع : املبحث الثالث
، وإذا حتدثنا عن عوامل تراجع النهي عامل الشيء هو األمر الذي يدور معه وجودا وانعداما    

، غري أنه ، ختتلف من بيئة إىل أخرى، ومن شخص آلخرمتشابكةومتنوعة  كثريةهي عن املنكر ف
ديدها حماولني من خالل حت، ، نتلمس فيها الواقعية واألمهيةميكن تسليط الضوء على مجلة منها

ونريد أن  ،هذا ،، طريق إىل إتقان الدواءب الداءمعرفة سبإذ ، لعالجتعبيد الطريق لوضع معامل ا

                                                 
  .دون األخريين، وإسناده ضعيف ايعلى من حديث أيب هريرة مقتصرا على األسئلة الثالثة األول وأجوبته ورواه أب -1
إعطاء املؤلفة قلوم، : الزكاة، باب: ، ومسلم يف كتاب4381: مسعتموين، رقم ذلوال إ: تفسري القرآن، باب: رواه البخاري يف كتاب -2

  .1856: رقم
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بعض األحيان ال يعين عدم وجوده، مبقدار ما يعين  أن عدم وقوفنا على السبب يف"ننبه هنا على 
   1."عدم نضجنا إلدراكه، واالستحواذ عليه

  

   :اخلربة واحلكمة اجلهل وقلة :أوال
وقلة اخلربة  ،املتأمل لواقع النهي عن املنكر جيده معانيا ممن تركه أصال حبجة اجلهل بأحكامه    

 وهو جاهل وقليل حكمة وخربة، فيفسد فيه وال يصلح،واحلكمة مبناهجه وأساليبه، أو ممن ميارسه 
  :مجع بني العلم واحلكمةإالّ ممن الوجه الصحيح، ال يكون  ىاملنكر علالنهي عن  حتقيقو

إذ العلم حيقق له الوقوف على وجوه الداللة يف النصوص، ووجوه اصطفاءات األئمة،     
وتقدير درجات املنكر يف حادثات  ،وآداا ، وأحكامهاوالوقوف على دقائق العلم بطرائق التغيري

اشتبه، وحترير ما اشتجر، وما بينها من مراتب، وإخالص النصح يف حتقيق ما  احلياة ونوازهلا،
  .وذلك جهد بالغ ال يقوم به إالّ صفوة أهل العلم

 قدر اإلنسان اعتبار مقادر املصاحل واملفاسد هو مبيزان الشريعة، فمىت": يقول اإلمام ابن تيمية    
أن تعوز وإالّ اجتهد برأيه ملعرفة األشباه والنظائر، وقلّ  مل يعدل عنها،على اتباع النصوص،

وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة . ا وبداللتها على األحكامص من يكون خبرياً النصو
ما أن يفعلومها مجيعاً، أو يتركومها ال يفرقون بينهما، بل إ جامعني بني معروف ومنكرٍ، حبيث

 ، بل ينظر، فإن كان املعروف أكثر، أمر به،ر جيز أن يؤمروا مبعروف وال أن ينهوا عن منكملمجيعاً،
ومل ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون  وإن استلزم ما هو دونه من املنكر،

وإن كان  ...النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل اهللا والسعي يف زوال طاعته وطاعة رسوله،
وإن استلزم فوات ما هو دونه من املعروف، ويكون األمر بذلك املعروف  ي عنه، املنكر أغلب،

واملنكر  وإن تكافأ املعروف. ، وسعياً يف معصية اهللا ورسولهرأمراً مبنك املستلزم للمنكر الزائد عليه،
مل يؤمر ما، ومل ينه عنهما، فتارة يصلح األمر، وتارة يصلح النهي، وتارة ال يصلح ال املتالزمان،

   ."ينة الواقعةأمر وال ي، حيث كان املعروف واملنكر متالزمني، وذلك يف األمور املع
فال يغتر برأي  األحداث،إىل عقىب  البصرية،ونفاذ  األفق،تحقق له سعة فاحلكمة هذا العلم، أما     
، واندفاع الشبيبة، بل يكون له من احلكمة ةمسحة من زخرف القول، أو وهج احلماس ه، عليفطري

  . والروية، ما جيعله يقف على حقائق األشياء

                                                 
  .10ص  من أجل انطالقة حضارية شاملة، عبد الكرمي بكار، مرجع سابق، -1
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احلكمة اليت تكون يف فم الفرس  ، ومن ذلك...املصيب للحق يسمى حكمةوالكالم الواضح     
، مسيت بذلك ألا متنع الفرس من املضي يف السري إذا جذا صاحبها -وهو بفتح احلاء والكاف-

وتدعوه إىل األخذ باحلق والتأثر  ،ذه احلكمة، فاحلكمة كلمة متنع من مسعها من املضي يف الباطل
بأن  ،إن احلكمة إتقان األمور وإحكامها ،...-عزوجل  –والوقوف عند احلد الذي حده اهللا ،به

  1.األمور منازهلا وتوضع يف مواضعهاترتل 

وإذا ما كان حتقيق الوقوف على ما اتفق عليه أئمة أهل العلم، وما اختلفوا فيه من الكدى اليت     
كمة مع ذلك؟ إنَّ غري قليل ممن استطاع التفوق يف فكيف بتحقيق احل ال يكاد جيتازها إالّ اخلاصة 

، ليفتقر إىل كثري من احلكمة يف توظيف هذا الفقه، توظيفاً مثمراً متناغياً مع رفقه الدين، فقه تصو
يثَار من شبهات حول شرعيته،  خاصة يف ظل ما 2،وحركة احلياة املسلمةالفطرة الصافية، 

فقد العلم حلّ حمله  فإن 3.ووجوبه، وجدواه، وما يلقن الناس من أعذار فاسدة للتهاون يف شأنه
العلم إمام العمل " :- رضي اهللا عنه- اجلهل والضالل واتباع اهلوى، ويف حديث معاذ بن جبل

" كان ما يفسد أكثر مما يصلح من عبد اهللا بغري علم" :عمر بن عبد العزيزيف قول و، "وتابعه
وبالعلم والفقه حيصل الفرق بني أهل اجلاهلية وأهل اإلسالم، والعلم يف هذا املقام ال بد منه ويكون 

العلم ، والعلم حبال املأمور وحبال املنهي، وملعروف واملنكر والتمييز بينهماالعلم با :يف ثالثة أمور
الذي هو أقرب الطرق إىل حصول املقصود، وهو الصالح  بإتيانه باألمر والنهي بالصراط املستقيم

  4. ويك عن املنكر غري منكرليكن أمرك باملعروف : وهلذا قيل
، ال يستقيم القيام به إال من بعد مراجعة على تغيريه آثار فردية أو مجاعيةاملترتب تغيري املنكر ف    

كمة، فكثرياً ما يقتضي استشارة أهل العلم واحل، وهذا ته ومساقاته، واملوازنة بينه وبني آثارهمالبسا
أو جراحياً من أدواء  خشية ما سوف يترتب على معاجلته دوائياً ،عن معاجلة داٍء مايتوقف الطبيب 

، وكذلك مغيِر املنكر البسات ملعاجلته دومنا آثار ضارة، إىل أن تتهيأ الظروف واملوآثار أفدح
، أقل ما يترتب على غفلة الطبيب يف هذا، فإنَّ حتياج الطبيبمة يف هذا أكثر من احيتاج إىل احلك

                                                 
  .75و73، صسليمان بن عبد الرمحن احلقيل والنهي عن املنكر يف ضوء الكتاب والسنة،انظر األمر باملعروف  -1
 .21212121 -20202020ص ، مرجع سابق،حممود توفيق حممد سعد فقه تغيري املنكر، - 2
  .2ص مرجع سابق، ،فضل اهلي ،األمر باملعروف والنهي عن املنكر شبهات حول -3
 .48ص مرجع سابق،، عبدالعزيز بن عبداهللا الراجحي، واألمر باملعروف والنهي عن املنكرالقول البني األظهر يف الدعوة إىل اهللا  -4
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وال أحسب أن أحداً يتهم مثل ذلك الطبيب  ..د يترتب على غفلة املغير للمنكرضرراً مما ق
وكذلك ينبغي أال يتهم العامة والدمهاء .. .،اإلفراط يف القيام بواجبه حينئذ أو ،بالتقصري أو اخليانة

، حىت تتهيأ له الظروف ومناخات ومالبسات ن بالصرب على ذلك املنكرحني يوصوعلماء األمة 
وهذا وجه من وجوه املعىن القرآين يف قوله  ، التغيري فيها مثراً أطيب وأعظم، يؤيتومساقات أفضل

��mz��y��x: تعاىل �w� �v...�±l�� � m���q��p :ويف قوله تعاىل ،]النحل[�

�|{��z��y��x��w��vu���� �t��s��r...�cl����]والبصرية  أي أن احلكمة .]يوسف
 1.، وحيقق الغاية من التكليف بهعالوزَ  ع، قياماً يرضي اهللاملنكر النجاح يف القيام بتغيري دعامتا

ورغم هذه األمهية الكبرية لتوفر العلم يف شخص الناهي عن املنكر، إال أننا نلحظ غيابه بشكل 
اىل اهللا، حيث يشيع اجلهل بالعديد من اجلوانب  واضح، حىت عند الفئة اليت حتمل مهوم الدعوة

  :املتعلقة ذه الفريضة، واليت من بينها
الذي أصبح ضبابيا وعشـوائيا، يف عصـر انقلبـت فيـه املفـاهيم،       فهوم املنكراجلهل مب -    

عاصـي وتبلـد احلـس إزاءهـا، مـع سـرعة       شـيوع امل ، نتيجة والتبس فيه املنكر باملعروف
، ات واملنكـر منـها  دوجود مرجعية فقهية حتدد املعروف من هـذه املسـتج  املستجدات وعدم 

ختالف يف التطبيـق علـى أرض الواقـع، فكـثري     هذا مع التفرق يف الفهم بني أهل العلم، واال
، فـال يكـاد يفـرق    يا، وتتشابه عليه صـوره يف الواقـع  من الناس قد يدرك حقيقة املنكر نظر

ن م منكـر زمـان مضـى، وإ   ن معـروفك إ : "-اهللا عنهرضي -يقول حذيفة بن اليمان بينها،
                                                                                   :الشـاعر  يقـول و 2،"منكركم معروف زمان أتى، وإنكم لن تزالوا خبـري مـا عـرفتم احلـق    

ـ    وعد                     ويف الناس من عد التواضع ذلة            3ربااعتزاز الـنفس مـن جهلـه ك
األمر بـاملعروف والنـهي عـن    ": قال عبد القادر الكياليناجلهل بفرضية النهي عن املنكر،  -

املنكر واجبان على كل مكلف عامل بذلك بشرط القـدرة علـى وجـه ال يـؤدي إىل فسـاد      

                                                 
  .60606060-59595959صمرجع سابق، فقه تغيري املنكر، حممود توفيق حممد سعد،  - 1
  .109ص ،الصاحلي عبد الرمحناألمر باملعروف والنهي عن املنكر، الكرت األكرب من - 2
  .91-90صحممد اخلصر حسني،  ،الدعوة إىل اإلصالح - 3
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قاضـيا أو واحـدا    أووضرر يف نفسه وأهله وماله، وال فرق أن يكون إمامـا أو عاملـا    ،عظيم
   ."من الرعية

عن ، وخطورة إمهاهلا على األفراد واتمعات ،ة النهي عن املنكريضفر أمهيةمبدى اجلهل  -     
القائم على حدود اهللا والواقع فيها، كمثل قوم  مثل((: قال - صلى اهللا عليه وسلم-النيب 

استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعالها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين يف أسفلها، إذا 
لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقاً، ومل نؤذ من فوقنا، : استقوا من املاء مروا على من فوقهم، فقالوا

  .1ً))وإن يأخذوا على أيديهم، جنوا وجنوا مجيعا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكُوا مجيعاً،
الصورة اليت يقدمها النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ لواقع احلياة على هذه األرض، وعالئق ف    

 الناس فيها ببعضهم، ومسؤوليتهم يف احلفاظ على بقائها وصالحها صورة منتزعة من واقع مشاهد،
البتة، فلن يكون منه إالّ التسليم مبا ينتهي إليه التصوير  يتأتى ألحد أن جيادل، أو يتوقف فيهال 

  2.واملقارنة واملوازنة
، ببيانه احلكيم جتمع بني واقعني - صلى اهللا عليه وسلم- هذه الصورة الكلية اليت رمسها النيب     

واقع ممتد عرب احلياة زماناً ومكانا، هو واقع القائمني على حدود اهللا، اآلمرين : متشاني متماثلني
باملعروف والناهني عن املنكر، وواقع الواقعني فيها، التاركني للمعروف، املرتكبني للمنكر، وواقع 

قريب إىل األذهان   على الشر، يقابل ذلك الواقع واقع  املداهنني املصانعني يف احلق، الساكتني
صورة جتعل املتلقي : واألبصار ال يكاد يغفل عنه، أو جيهله أحد من الناس، هو صورة املشبه به

يرى سفينة يف حبر جلي، يقبل قوم على اإلحبار فيها، ويرى : كأنه يرى األحداث جتري أمام عينيه
  . يها، فإذا قوم يف أعالها، وقوم يف أسفلهاتقاسم القوم واستهامهم مواقع ف

هكذا تبدأ األحداث، دون أن يكون فيها ما خيرجها عن سنن العدالة، وكذلك تبدو احلياة     
على األرض، مث تأيت ضرورات احلياة وحاجاا، وأثرها يف جمرياا، وعالئق الناس بعضهم ببعض 

حلاجات ومن تكون عندهم، فاألعلون ممتعون وفقا ملناهجهم يف التعامل مع تلك الضرورات وا

                                                 
  .2099: الفنت، رقم: ي يف كتابذ، والترمي2313: ،  رقمواالستهام هل يقرع يف القسمة: الشركة، باب: رواه البخاري يف كتاب -1
  .4فقه تغيري املنكر، حممود توفيق حممد سعد، ص -2
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باالستقاء دومنا حاجة إىل مرور على غريهم، فتتحقق ضرورام وحاجام دومنا اصطدام باآلخرين 
   .وكذلك طائفة من الناس يف هذه احلياة 

واألسفلون يقتضي حتقيقهم ضرورات حيام ومصاحلهم املرور على غريهم واالصطدام م، فإذا 
ضرورة االتصال باآلخرين من جهة، و ضرورة حتقيق ضرورام وحاجام :أمرين عظيمني هم أمام

وتلك حال اجلمهرة الكاثرة من الناس يف هذه احلياة،  ،من جهة أخرى واالحتكاك ببعض شؤوم
وهنا تكون احلكمة واحلنكة، وتقدير األمور مبقاديرها، وفقاً ملا يقضي به حسن البصرية والفراسة، 

بصار العواقب من األسفلني ومن شاكلهم، وهنا يكون اإليثار والصرب اجلميل، واالحتساب واست
   .والفضل من األعلني ومن شاكلهم

يف هديه هذا يرسم لنا صورة ملا هو الغالب على الطائفتني يف  - صلى اهللا عليه وسلم-  الرسول    
وال حكمة وال حسن  األعلني واألسفلني، فال أيثار وال احتساب وال فضل من األعلني،: احلياة

فيصور لنا األعلني، وقد تأذوا من مرور األسفلني عليهم، واملرور حقهم . بصرية من األسفلني
                                                         1.غري محيد  من األعلني  وضرورة من ضرورام، فكان هذا

                                                                            .النهي عن املنكر وآداب وضوابط أساليب اجلهل مبناهج و -
 املؤسسات الرمسية أو يف العام للمجتمع سواء يفاجلهل بالقوانني الوضعية اليت تضبط النظام  -

                                                    .-واهللا املستعان–كثري  بوغري هذه اجلوان الشارع،
هكذا نلحظ مدى حجم اجلهل بشىت جوانب هذه الفريضة لدى خمتلف أفراد اتمع املسلم 

يف تراجع وترية أداء هذه الفريضة، إذ اجلاهل بأساليبها بالشكل الذي جيعل منه عامال أساسيا 
عن اجلاهل حبقيقتها أو  وضوابطها سيجد نفسه دائما مفسدا وهو يرجو اإلصالح، ناهيك

املساعدة على تكريس أهم األسباب  ولعل، يف أدائهاأساسا  أن يفكر، فإنه ال ينتظر منه بفرضيتها
                                                                                 :ما يليهذا العامل 

، وم اجلهل بعقائد اإلسالم وأحكامهتفشي األمية الشرعية وعمأي  :انتشار اإلسالم الوراثي-1
وبالتايل املعرفة  ،وساطاألواخلرافات بشكل مذهل يف كثري من  وانتشار الشركيات والبدع

، خاصة يف ظل انتشار التيار العلماين الالئكي، - مبا فيه هذه الفريضة-السطحية للدين بشكل عام 
                      .الذي قزم من دائرة الدين على كافة األصعدة، وعلى رأسها الفكرية والعقدية

                                                 
  .6666-5555حممود توفيق حممد سعد، مرجع سابق، صفقه تغيري املنكر،  - 1
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صوت يسب الدين وأهله، وحيتقر املصحف  :اشزان غاويانن ترقنا صوتانخي فاملالحظ أنه
وصوت يف الطرف اآلخر، يغلو يف الدين، ويلوي أعناق النصوص، والرسالة والصاحلني، 

هذين وإمنا خيشى علي أبنائنا من  1ويفسر الشريعة علي هواه دون علم، وال فقه، وال ورع،
  . ريينطاخلسلكني امل

حىت على  :، والتعلم الشرعي بشكل خاصغياب ثقافة التعلم يف جمتمعاتنا بشكل عام -2
لدى من يدعي أنه  مستوى أبسط املواضيع، ناهيك بعد ذلك عن ندرة الدراسات العميقة حىت

   .طالب علم، خاصة يف ظل صعوبة قراءة الذات والتاريخ والتراث

مبا فيهم الدعاة الذين حيتاجون يف منهجهم  :غياب ترتيب األولويات لدى املسلمني عموما -4
التربوي إىل أن يقدموا اهلم اإلسالمي على كل اهلموم، ومع اعترافنا مجيعا بضيق الوقت يصل بنا 

  . احلال إىل االستغراق يف الثانويات ونسيان األساسيات

أصابت هذه املشكلة : "يقول فتحي يكن: الفكر التطوعي اخلريي يف أداء العمل الدعوي -5
فيما أصابت الساحة اإلسالمية؛ اليت ال تزال تعتمد يف معظم نشاطاا على عنصر التطوع وليس 

   2."على التفرغ؛ ملا يتطلبه ذلك من ميزانيات ضخمة غري متوافرة

حىت من يفترض منهم التفرغ لطلب العلم  :املختلفة انشغال اجلميع بأعباء احلياة والتزاماا -6
وال عجيب يف ذلك، ألا مشكلة تضافرت عليها أسباب ": يقول فتحي يكنونشره وتبليغه، 

كثرة من العاملني يف احلقل اإلسالمي إىل بذل ... فإن احلرص على احلياة بات يدفع... عدة
واالجتماعية، وهو حتما سيكون  ةجمهودات أكرب؛ لزيادة دخلهم، وحتسني أوضاعهم االقتصادي

   3".العام اإلسالميوالتربية والنبض  الدعوةعلى حساب 

                                                 
 .13-12التغرق السفينة، عائض بن عبد اهللا  القرين، مرجع سابق، ص حىت -1
 .18و 16م، ص 2002 -ه 1423: العيادة الدعوية، فتحي يكن، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل -2
  .18املرجع السابق ص - 3
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فضال عن التخلف عن واقع  :رحالة اجلمود وعدم التجدد يف واقع العمل اإلسالمي املعاص -7
جدين حمزونا ألن وأ: "الغزايل ذ باألسباب واإلمكانات املتوافرة، يقول حممدالعصر، وعدم األخ

   1".مبراحلمستوى كتام  قدرات املسلمني املادية واألدبية دون

وترتب عن ذلك وجود كم هائل من  :غياب اجلانب التطبيقي عن جل معارفنا النظرية -8
ال نعرف كيف نستخدمها، وال ماذا نصنع ا، وظل اإلنسان لدينا مثل مواردنا  املعرفة اليت

   2.االقتصادية خاما، أي إنسانا بالقوة ال بالفعل
  
الْفتن علَى الْقُلُوبِ كَالْحصريِ  تعرض(( :-عليه وسلمصلى اله –يقول النيب : كثرة الذنوب -9

ةٌ بكْتن يهف تكا نهكَرقَلْبٍ أَن أَياُء، ودوةٌ سكْتن يهف تكا نهرِبقَلْبٍ أُش ا، فَأَيودا عوداُء، عضي
ثْلِ الصم ضيلَى أَبنِ؛ عيلَى قَلْبع ريصى تتح ،ضالْأَرو اتاومالس تاما دةٌ منتف هرضفَا فَلَا ت

نم رِبا أُشا إِلَّا مكَرنم ركنلَا يوفًا ورعم رِفعا، لَا ييخجكَالْكُوزِ م ادبرم دوأَس رالْآخو 
اهو3.))ه  
كان اإلمام حسن البنا يؤكد على جوانب ثالثة كشرط  :ضعف العقلية التنظيمية - 10    

اإلميان العميق، والتنظيم الدقيق، والعمل املتواصل، فالفوضوية : لنجاح العمل اإلسالمي، وهي
والعفوية نقبض الوحدة، والدعوة إىل رفض فكرة التنظيم يف العمل اإلسالمي هي دفع للمسلمني 

وإجازة شرعية لتعددية االجتاهات واملدارس واحلركات  إىل مزيد من التفكك والتشرذم واخلالف،
وكثري من الطاقات قد در وتضيع يف ... فالنظام والتخطيط أساس لكل عمل ناجح...اإلسالمية،

إن الشعب الفوضوي : "يقول حممد الغزايل 4،غياب التنظيم، بينما تفعل قلة منظمة فعل األعاجيب
     5".ال يقود غريه من الشعوب

من جهل شيئاً من هذا أن يسعى إىل من يعلمه، مث يقوم بالتغيري، وال ل هذا كان على من أج
يستكني إىل أنه ال يعلم، فعليه أن يغري جهله بذلك إىل العلم به، مىت كان يف قومه من يعلمه، وقد 

                                                 
 .188الكتب، اجلزائر، ص، حممد الغزايل، دار "سلسلة الوعي اإلسالمي" د الدعوة بني عجز الداخل وكيد اخلارج اجه -1
 . 292 -291مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي، عبد الكرمي بكار، مرجع سابق، ص - 2
  .22343و 22193: ، ورواه أمحد رقم207: بيان أن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا، رقم: رواه مسلم يف كتاب اإلميان، باب -3
  .119-118-117ص العيادة الدعوية، فتحي يكن، مرجع سابق،  - 4
5
  .187، حممد الغزايل، ص"سلسلة الوعي اإلسالمي" جهاد الدعوة بني عجز الداخل وكيد اخلارج  -
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العلم من ملا يبذله أهل  ،فمنه ما ال يكلف جهداً وال ماالً ...العلم يف زماننا ملن شاء ت طرائقتيسر
  1.نشر العلم النافع

   

                                                     : اخلوف من العواقب السيئة :ثانيا
، فترتسم نكر فعلوهماالنتهاء عن اآلخرون  منهم غري قليل من الناس تضيق نفوسهم حني يطلب

ناهني متتد األيدي، مبا يؤذي ال آيات الضجر على الوجوه، وقد تلفظ األفواه كلمات طاعنات، وقد
وإمنا نضيق بالنقد، ألنه يتطلب منا أن نرفع وترية جهدنا، أو تغيري عادات ألفناها، وأحيانا ، هلم

                                                          2.ألنه يقطع علينا طرق املنافع غري املشروعة
، يتضح له بِجالٍء أنه تكليف ليس باهلَينِ واالحتساب على ذلكنهي عن املنكر ال والناظر يف طبيعة

إنه يصطدم بشهوات الناس ورغبام، ويقطع أهواء بعضهم ومالذَّهم، ويكبت ، إذ ليسريوال با
غرور بعضهم وكربياءهم، وفيهم اجلَبار الغاشم، والوجيه املتسلط، والظامل الذي يكره العدل، 

ينكرون املعروف ويأمرون  ، وفيهم منمن عبيد األهواء، والبهيمي تقامةواملنحرف الذي يكره االس
                                                                                                  .رباملنك
إن –ن أدائها الكثري ميتنع علذلك و 3باملكاره واملخاوف،فوفة هي طبيعة النهي عن املنكر، حم هكذا

خاصة وحنن يف زمن استفحلت فيه املنكرات، واشتدت سواعد أصحاا فيه، ، -مل نقل اجلميع
بني اإليذاء املادي واجلسدي  -لكل من يقف ناهيا هلم- وقوي نفوذهم، فتعددت طرق إيذائهم 

ء يف جامع ليصدق ما جا ،واملعنوي، سواء كان ذلك يف املال أو النفس أو حىت األهل والولد
صلى اهللا عليه - ال رسول اهللاق: حني يقول -رضي اهللا عنه-  الترمذي من حديث أنس بن مالك

                          4.))على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على اجلمريأيت (( :-وسلم
االستكانة إليها كأعذار ولعلنا حناول هنا أن نعرج على أبرز هذه املخاوف، ومدى صحة وصواب 

                                                                          :لترك واجب النهي عن املنكر
، - األيادي والواصالت-محبة الناس وإحسام ك عرض من أعراض الدنيا، اخلوف من زوال -أ

                                                 
1
  .52و 36انظر فقه تغيري املنكر، حممود توفيق حممد سعد، مرجع سابق، ص -

  .292ص مرجع سابق،، مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي، عبد الكرمي بكار -2
واألمور احلاملة هلم على عملهم يف ضوء الكتاب والسنة، خالد بن عبد الرمحن بن محد الشايع، دار بلنسية، الرياض، مقاصد أهل احلسبة  -3

 .9، صه 1414
 .2186رقمما جاء النهي عن سب الرياح، : الفنت، باب: كتاب أخرجه الترمذي يف -4
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لئن كان ... ب املال وسقوط اجلاه، وأو اخلوف من ذها.. .وإساءة وشرا،وانقالما بغضا ومقتا 
هذا هو اخلوف املانع من أداء فريضة النهي عن املنكر فإن ما حيذره صاحب هذا اخلوف سيأتيه، 

أن اخلوف على عرض من أعراض احلياة الدنيا، ليس من صور  إذ 1.والذي خياف منه يقع فيه
نكر باليد أو اللسان، ومل جيعل ملن العجز املانع من االستطاعة اليت هي شرط التكليف بتغيري امل

إذا ما كان  ،خاف على عرض من دنياه، فسحة يف أن يدع تغيري ما يراه من منكر بيده أو لسانه
  2.أهالً للتغيري اليدوي أو اللساين

الداعية ذو احلكمة ووالعامل  ،وهو درجات وأحكام األهل،مكروه على النفس أو من وف اخل -ب
  :فمثال .على أن يقدر األمور مبا هو أنفع وأجنع -ىلبعون اهللا تعا-قادر 
إذا خاف املرء على نفسه القتل لذلك، وعلم أن يف قتله بذلك نفعاً وأثراً عاجالً أو آجالً، فإن  -

كان من أهل العلم املقتدى م، فاألعلى واألوجب أال يصده هذا عن القيام حبق التغيري باليد أو 
الشهداء محزةُ بن عبد  سيد((: روى احلاكم مرفوعاً عن جابر :لكاللسان، فقد ندبت السنة لذ

   .))املطلب، ورجلُُ قام إىل إمام جائر فأمره واه فقتله

النصيحة الزمة على قدر الطاقة إذ علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع ": ويرى بعض العلماء أن
وجيعلون يف سيدنا  ،"سعة فهو يف  أذى،أمره، وأمن على نفسه املكروه، فإن خشي على نفسه 

ومحلهم عن تغيري منكر عظيم  إسرائيل،فقد كف عن بين  ،يف هذا أسوة -عليه السالم-هارون 

m��H��G��F��E��D��C��B��A: حني خشي على نفسه القتل ،هو عني الشرك
��Z��YX��W��V����U��T��S��R��QP��O��N��ML��K���J��I

�c��b��a���`��_��^��]��\��[����i��h��g��f��e��d
��w��v��u��ts���r��q��p��o��n��m��l��k��j

xl����]ويف هذا دليل على أن ملن خشي القتل عند تغيري املنكر، أن ": يقول ابن العريب ،]األعراف
وقد .                                                                                  "يسكت عنه

سيدنا هارون إمنا كف عن منع  حيث أنَّ :مفصال ايف هذا االستدالل نظررأى بعض العلماء أن 
                                                 

  .283 -282، صمرجع سابق الصاحلي،عبد الرمحن  األمر باملعروف والنهي عن املنكر،انظر الكرت األكرب من  -1
  .58585858-57575757-56565656ص ،حممود توفيق حممد سعد فقه تغيري املنكر، - 2
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-موسى  بين إسرائيل، بعد أن بلغ يف ذلك مبلغاً عظيماً، وخشي على الدعوة، وهو خليفة أخيه
 لكانت آثار ذلك جد فادحة  -عليه السالم-، فلو أنه قتل، وليس فيهم موسى - عليهما السالم

على الدعوة فأيقن بنور النبوة وحكمتها، أن الصرب عليهم، وترك التصدي هلم، حىت يعود موسى 
، أنفع وأعلى للدعوة ولألمة، من اإلقدام على التصدي واالستشهاد يف سبيل اهللا، -عليه السالم-

 -السالمعليه -فإن يف االستشهاد خريه وحده، وهو إمنا يريد اخلري لألمة والدعوة، فسيدنا هارون 

]��\��[��^��_���`���m: ما سكت خمافة قتله فقط، إمنا خشي تفرق األمة من بعد قتله

��q��p��o��n��m��lk���j��i��h��g��f��ed��c��b��a

��b���a`��_��~}��|����{��z��y����x��w��vu��t���s��r

��t��s��r��q��p��o��n����m���lk�������j������i��h��g���f��e��dc

xw���v��ul ]وهو  ،-عليه السالم - فحرصه على القيام حبق ما كلفه به موسى ،]طه

m��|���{����z��y��x��w��v��u��t��s���r :ذاهب إىل امليقات

~��}l���]عن  -عليه السالم-كف سيدنا هارون لوهو السبب الرئيس  ،]األعراف��
   .من بعد أن بلغ يف دعوم والتصدي هلم مبلغاً عظيماً التصدي هلم،

االستشهاد  وللعامل الداعية يف ذلك أسوة حسنة، فإذا ما رأى أن تصديه للمنكر وإقدامه على    
يف سبيل اهللا تعاىل، خسران بالغ للدعوة واألمة، وإن كان فيه نفع له وحده، أن يقدم صاحل الدعوة 

أثر نافذ يف  وذا ،، وذلك كأن يكون إماماً يف قومه ذا منهج بديع يف الدعوةوواألمة على صاحله ه
وأنه يستفاد منه ساملاً يف األمة أكثر من استشهاده،  ال يتحقق من غريه كمثل حتققه منه، ،القلوب

فليكن حرصه حينذاك على سالمته من القتل أوىل وأعلى من حرصه على استشهاده، حىت يتمكن 
               . من تربية قادة خيلفونه وأجيال حتمل أمانة الدعوة من بعده

أما إن رأى العامل حبكمته أنّ يف صربه واستشهاد إهلاباً وتأجيجاً جلذوة االنتصار للحق يف قلوب 
                        . األمة، وكان يف الناس من خيلفه يف الدعوة، فاألعلى أن يصرب حىت يقتل

أن يدع ذلك التغيري األحب لقدوة، فوإن كان اخلائف على نفسه القتل، ليس من أهل العلم وا
ممن هو األعلى منه من أهل العلم، شريطة أن  ،حىت يزول ما خيشاه، ما دام يف األمة من يقوم به

   .يناصرهم مبا يستطيع، وأن خيلفهم يف أهليهم
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أما اخلوف على األهل، وال سيما الوالدان والزوجة واألوالد، فاألحب أن يقدر العامل  -    
حاهلم، فإن كان أهله ممن ال يفتنون يف دينهم، وكان القتل أحب إىل نفوسهم، وكان القتل القدوة 

، والصرب على اإليذاء أيضاً أنفذ أثراً يف الدعوة، وأهز لعروش الطغيان، فاألوىل القيام حبق التغيري

   .]العنكبوت[ mzy��x��w��v��ut��s��r��q���pl :والقتل

عليهم الفتنة يف الدين، فاألعلى بل األوجب محايتهم من الفتنة، بالكف  أما إن كانوا ممن خيشى    
وحىت يرقى إميام  ،عما يؤدي إليها من تغيري املنكر باليد أو اللسان، حىت يزول ما خيشاه عليهم

وإذا ما كان حال اخلوف على األهل، لذوي العلم ، إىل درجة الرسوخ والصمود أمام احملن
ريهم من العامة أوىل حبمايتهم من الفتنة يف دينهم، بالكف عما قد يسبب والقدوة، فإن حال غ

   .اتعرضهم هل

 :املعنوي الفاتن، فتقدر األمور بقدرها وإذا خاف املرء على نفسه وأهله التعذيب اجلسدي، أو     
ولألمة أن إن كان قادراً على الصرب واحتماله، موقناً أنه لن يفنت يف دينه، فاألعلى له وللدعوة 

 ،املنكر الذي رآه، سواء كان من العلماء القدوة فيغري ؛ويصابر يستعني باهللا تعاىل على ذلك ويصرب
وأهل العلم وطالبه أوىل . ما دام قد حتقق التيقن على الصرب واالحتمال ،أو ممن هم دون ذلك

فإن اهللا تعاىل ـ قد نعى على من يدعي اإلميان وال يصرب على تكاليفه، وعلى  غريهم،بذلك من 

��m��y��x��w: يقول جل جالله: ونشرهمقتضيات الدفاع عنه  �v��u� �t��s

��©�¨� �§� �¦� �¥� � ¤£� �¢� �¡� ��� �~� �}� � � � �|� � � � {� �z

«ªl ]فما كان اإلميان قط كلمات تلوكها األلسنة، وإال ملا توقف يف، ]العنكبوت 
ودعوى القيام بتلك  ،قوهلا كفار مكة حني طولبوا باإلميان، وإمنا هو تكاليف وجماهدة ومصابرة

التكاليف، حيتاج بيان الزائف منها واخلالص، إىل ابتالء وفتنة كمثل فتنة النار الذهب، فال يبقى منه 
 ىب يف دعوذاالكاملتخاذل إال ما خلص ونصح، فمن أذهبت الفتنة دعوة اإلميان من قلبه، فهو 

m��}��|��{��z��y���x��w��v��u��t��s��r��q��p���o��n: اإلميان

n���m��� �l��k� �j��i��h��g�� fe��d��c� � �b��a��`�� �_��~l����
  . ]العنكبوت[
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وعلى الرغم من ذلك، فقد جعل اهللا ملن خشي على نفسه، أن ميسك عن التغيري باليد أو     
مع اطمئنان قلبه باإلميان إذا ما  ،أذن له أن يكفر بلسانه وحده ،اللسان، بل أذن له فيما فوق ذلك

��m��w��v���u��t��s :خشي على نفسه � �r��q��p��o��n��m

}��|��{��z� �y��x����d��c��b��a��`��_��~

e�l ]النحل[.    

فإذا خاف املرء على عرضه أو عرض أهله، بانتهاك حرمته، كمثل ما يفعل الطواغيت اآلن  -     
املعتقالت والسجون، فإنّ األعلى يف هذه احلال أن يكف املسلم عن تغيري املنكر بيده أو لسانه، يف 

، فإن حفاظ املسلم على عرضه وعرض أهله أوىل وأوجب من احلفاظ ...هويقيم على تغيريه بقلب
   .على نفسه وأهله وماله

لم بأعراضهم، فإذا م اليوم والطواغيت اليوم يعلمون أنه ال يفت يف عضد الدعاة كمثل ما ي    

m�����~��}��|���{��z��y��x��w :يسلكون ذلك املسلك املاحق
cb��a��`��_� �� ���n���m��l��k��ji��h��g��f��e��d

pol ]إبراهيم[،�� �m���j��i���h����g��f��e��d��c��b��a��`

��{���z��y��xw��v��u��t��s���r��q��p��o���n��m��l��k

a`��_��~���}��|l����]النحل[.   

بيده أو بلسانه، كفاً عنه، أو إبالغاً  تلك األحوال اليت ينظر يف أثرها يف من يقوم بتغيري املنكر    
حال اخلوف من القتل على نفسه أو أهله، حال اخلوف على النفس أو األهل من : يف القيام به

أما دون ذلك من صور اخلوف وأحواله، كإيذاء يف مال أو عمل أو غري ذلك، فإن  ،انتهاك العرض
الذي تقتضيه املسؤولية اإلميانية اجلهادية على كل مسلم ومسلمة احلرص البالغ على االنتصار 
للدعوة، والقيام حبق تغيري املنكر مبا يسع املرء من يد أو لسان، واحتساب كل ما يلقاه من إيذاء 

وراحته وطمأنينته وحريته املكفولة له شرعاً، فال يليق  ،يف ماله وعمله وجاهه :دنيويةوأضرار 
إخل أحب إليه وأعز عليه من  ...رتهمبسلمٍ يعتز بإسالمه أن جيعل حرصه على ماله أو وظيفته أو جتا
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��mm :وتطهري األمة من املنكر -وسلم صلى اهللا عليه-اهللا عز وعال، ومن رسوله  �l� �k��

��v� �u��t��s�� �r�� �q��p��o��n

��a��`� � �_��~��}� �|� �{��z� �y�� �x�� � � � �w

ml��k���j��i��h��gf��e��d��c��bl�����]التوبة���[.   

وما يكلف اهللا الفئة  ...،هذا التجرد ال يطالب به الفرد وحده، إمنا تطالب به اجلماعة املسلمة    
وإنه ملن  فاهللا ال يكلف نفساً إالّ وسعها، ،املؤمنة هذا التكليف، إالّ وهو يعلم أنَّ فطرا تطيقه

فطرم هذه الطاقة العالية من التجرد واالحتمال، وأودع فيها الشعور  عأن أود ،بعباده رمحة اهللا
لذَّة الشعور باالتصال باهللا، ولذة الرجاء  ..ال تعدهلا لذائذ األرض كلها ،بلذة علوية لذلك التجرد

   .ولذة االستعالء على الضعف واهلبوط يف رضوان اهللا،

�[����mf��e��d��c��bl: ويف قوله تعاىل     ، ديد بالغ ملن مل ينعتق من  ]التوبة�
اهللا عليه   صلى -ومتاع احلياة الدنيا، وتفضيله على حب اهللا تعاىل ورسوله  أسر حب األهلني،

ويف هذا إيذانُُ عظيم بأن اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل،  .واجلهاد يف سبيل اهللا جل جالله ،-وسلم
عن  ،فيما دون القتل والفتنة يف الدين والعرض ،ومنه تغيري املنكر، ال يعفي منه اخلوف على األهلني

،ال مينعن أال((: قام خطيباً فكان فيما قال -صلى اهللا عليه وسلم-يب سعيد اخلدري أن رسول اهللا أ
قد واهللا رأينا أشياء ": فبكى أبو سعيد وقال: ، قال1))رجالً هيبةُ الناس أن يقول حبق إذا علمه

  ".فهبنا

وسلم على السمع والطاعة، بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه ": وعن عبادة بن الصامت قال    
وال  يف العسر واليسر، واملنشط واملكره، وأن ال ننازع األمر أهله، وأن نقول باحلق حيثما كنا،

   ".خناف يف اهللا لومة الئم

، ))أحدكم نفسه ال يحقر(( :- وسلمصلى اهللا عليه -قال رسول اهللا : قالوعن أيب سعيد     
يرى أمراً هللا عليه فيه مقالُُ، مث ال ((: قال ،"كيف حيقر أحدنا نفسه؟ اهللا،يا رسول ": قالوا

                                                 
، وابن ماجه يف كتاب الفنت، 2117: هو كائن إىل يوم القيامة، رقمماجاء ما أخرب النيب أصحابه : ابالفنت، ب: رواه الترميذي يف كتاب -1

  . 11366: رقم: ، وأمحد3997: األمر باملعروف والنهي عن املنكر، رقم: باب
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ما منعك أن تقول يف كذا وكذا، فيقول خشيت : يقول فيه، فيقول اهللا عز وجل له يوم القيامة
   1.))فإياي كنت أحق أن ختشى: الناس، فيقول

على ظنه الراشد، أن تغيريه ذا ما تيقن املسلم، أو غلب إ: اخلوف من ترتب منكر أكرب - ج    
منكراً سوف يترتب عليه وقوع منكر أعم، أو أبقى أو أنكى أثراً، فجمهور أهل العلم يذهبون إىل 

إذا كان إنكار املنكر ": يقول ابن القيم ،األدىن، دفعاً لوقوع ما هو فوقه ترك تغيري ذلك املنكر إىل
يبغضه  فإنه ال يسوغ إنكاره، وإن كان اهللا يستلزم ما هو أنكر منه، وأبغض إىل اهللا ورسوله، 

وميقت أهله، وهذا كاإلنكار على امللوك والوالة باخلروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إىل 
  ".آخر الدهر

ومن تأمل ما جرى على اإلسالم يف الفنت الكبار والصغار، رآها من إضاعة هذا األصل، وعدم     
صلى اهللا عليه -الصرب على منكر، فطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكرب منه، فقد كان رسول اهللا 

م، يرى مبكة أكرب املنكرات وال يستطيع تغيريها، بل ملّا فتح اهللا مكة، وصارت دار إسال -وسلم
عزم على تغيري البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه، خشية وقوع ما 

من عدم احتمال قريش لذلك، لقرب عهدهم باإلسالم، وكوم حديثي عهد  ،هو أعظم منه
 أن يقل وإن مل يزل :الثانية ،أن يزول وخيلفه ضده :األوىل: فإنكار املنكر أربع درجات ...بكفر،
فالدرجتان األوليان  ؛أن خيلفه ما هو شر منه: الرابعةو ،أن خيلفه ما هو مثله :الثالثة ،جبملته

  .مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة حمرمة
جتذرها  وقبل ذلك تكلفة االلتزام بالقيم، ومدى ،وحمدودية الطاقات ،نظرا الختالف الظروفف    
عند  ،إجراء سلسلة من التوازنات العميقة والسطحية اتمع إىلالثقافة؛ يصري األفراد كما  يف 

ينئذ مسالك لك الناس حيس... يعيشونه يالواقع الذقيامهم بترتيل القيم واملثل اليت يؤمنون ا على 
نة األعراف ؛ وهذا بالضبط ما جيعل هيماآلخر إيثار بعضها علىشىت يف اجلمع بني تلك القيم، أو 

، وتتعزز يما حني تتعقد احلياة االجتماعيةوالثقافات على توحيد السلوك االجتماعي ضعيفة، وال س
   2.العوامل اليت متنحها التنوع

                                                 
  .3998:األمر باملعروف والنهي عن املنكر، رقم: الفنت، باب: يف كتاب اه ابن ماجةور -1
 .152-151كار، مرجع سابق، ص من أجل انطالقة حضارية شاملة، عبد الكرمي ب - 2
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املباديء مع املصاحل  حني تضارب  عن عبد الكرمي بكار كالميوهنا، يطيب لنا االستئناس     
: مثل ،واملثل اليت يؤمن ا شعب من الشعوبباديء النظرية هي جمموعة القيم امل" :يقول
وهذه املباديء النظرية تدخل حمنة حقيقية حني تدخل معترك احلياة العملية، ... ،إحقاق احلق...

ئهم ادبني مب التوفيق فالناس دائما حياولون اس إىل جتسيدها يف واقعهم املعيش،ويسعى الن
من هذه أو تلك، طرين إىل التضحية بشيء كثرية مض وهم جيدون أنفسهم يف أحيان ومصاحلهم،

من السلوك تتجسد فيه ن العقيدة االجتماعية تفرز نوعا وذاك هو جوهر االبتالء لنا، ومن مث فإ
واملصلحة معا، واتمع الصحيح  املبدإالعقيدة االجتماعية هي مجاع املباديء واملصاحل معا، ألن 

ومصاحله، تكون املسافة بني قيمه ومصاحله التوفيق إىل حد مقبول بني قيمه  امللتزم الذي جنح يف
الوصول إىل حقوقهم، من أجل جيدون  الناس الفأكثر ة جدا، وعند بعض أفراده معدومة، حمدود

أما اتمع املريض فإنه ... ،اليت حتتاجها ةاألبعاد الطبيعيوأخذ فرصهم، واحتالل كينونتهم لكل 
يف جمتمع يسوده  مثال وذلك ألن الصدق والتنايف، حله ومبادئه نوع من التضادمصا ينشأ بني
لذا ميكن القول إن  ...وهكذا، ،يصبح عقوبة لصاحبه الذي يظهر مبظهر ارم الوحيد ،الكذب

ولكن املسافة اليت تفصل بني مثله وواقعه مسافة شاسعة  عليا،اتمع املتخلف ال خيلو من قيم ومثل 
ويستطيع املصلحون من وراء تفحص العقيدة . ىت كأن كال منهما ينتمي إىل عامل خمتلفواسعة، ح

مدى صحة  يتعرفوا على نوامتدادها أاالجتماعية وفك رموزها، والوقوف على جذورها 
إذ املسافة بني املباديء  .الذي حيتاجه حىت يتمتع بالعافية يخل اجلراح، وعلى مدى التدمجمتمعه

  1.االجتماعية هي املسافة بني الصحة واملرضوالعقيدة 

التعرض لشىت أنواع األذى، النهي عن املنكر جيد تارخيهم ال يكاد خيلو من واملتتبع لسري أئمة     
روى مسلم بسنده  :واألمر ال يتعلق بالتاريخ اإلسالمي فحسب، بل حىت بتاريخ األمم قبل ذلك

ممن كان عن غالم  - صلى اهللا عليه وسلم-حديثاً طويالً عن النيب  -ضي اهللا عنهر-عن صهيب
قبلنا، حبث عن احلق واهلدى حىت علمه وآمن به ودعا إليه، وعاش له، فتوعده امللك إن مل 

صلى اهللا عليه -، يقول الرسول يكف عن دعوته قتله، فوجد أن يف قتله نفعاً للدعوة فصرب
اذهبوا به إىل ": ، فأىب، فدفعه إىل نفرٍ من أصحابه فقال"ارجع عن دينك": فقيل له :-وسلم

، "فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإال فاطرحوه ،فاصعدوا به اجلبل جبل كذا وكذا،

                                                 
  .284284284284صالعمل الدعوي، عبد الكرمي بكار، مقدمات للنهوض ب - 1
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، فَرجف م اجلبل، فسقطوا وجاء "اللهم اكفنيهم مبا شئت": فذهبوا به فصعدوا اجلبل فقال
، فدفعه إىل نفر من "كفانيهم اُهللا" :قال ،"عل أصحابك؟ما ف": ميشي إىل امللك، فقال له امللك

إال اذهبوا به فامحلوه على قُرقُورٍ فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه و" :أصحابه، فقال
وجاء  غرقوافانكفأت م السفينة، ف ،"اللهم اكفنيهم مبا شئت":، فذهبوا به، فقال"فاقذفوه

إنك ": ، فقال للملك"ُكفانيهم اهللا" :قال "فعل أصحابك؟ما ": ميشي إىل امللك، فقال له امللك
جتمع الناس يف صعيد واحد، " :قال "!؟وما هو": ، قال"لست بقاتلي حىت تفعل ما آمرك به

باسم اهللا : وتصلبين على جذع، مثَّ خذ سهماً من كنانيت، مث ضع السهم يف كبد القوس مث قل
، فجمع الناس يف صعيد واحد، وصلبه "قتلتينرب الغالم، مث ارمين به فإنك إن فعلت ذلك 

باسم اهللا رب ": على جذع مث أخذ سهماً من كنانته، مث وضع السهم يف كبد القوس، مث قال
فقال  .، مث رماه، فوقع السهم يف صدغه فوضع يده يف صدغه يف موضع السهم فمات"الغالم
أرأيت ": ، فأتى امللك، فقيل له"آمنا برب الغالم ،آمنا برب الغالم، آمنا برب الغالم": الناس

، فأمر باألخدود يف أفواه السكك "؟ قد واهللا نزل بك حذرك، قد آمن الناسرما كنت حتذ
 ،"اقتحم": قيل له أو ،"من مل يرجع عن دينه فامحوه فيها" :فخدت، وأضرم النريان، وقال

يا أمه، ": ن تقع فيها فقال هلا الغالمففعلوا حىت جاءت امرأة ومعها صبي هلا، فتقاعست أ
   1."اصربي، فإنك على احلق

 -القدوة خاصة-الناهي عن املنكر يف هذا القصص احلق داللة باهرة وإيذان بالغ بأن تضحية    
ذات أثر عظيم، ونفع عميم للدعوة وتأجيج جذوة االستمساك ا يف بنفسه يف سبيل دعوته احلقة 

باب العزمية اليت هي أليق حبال أهل العلم والدعوة، ويبقى هلم باب  وكل ذلك من ،صدور األمة
ولكن  الفسحة والرخصة مفتوحاً، فمن خاف القتل إن غير املنكر، فله أن يدعه حىت يزول خوفه،

ون كلصورة الناصعة للناهي عن املنكر تكاد ترغم هذا فإن مثل هذه االصرب والتضحية أعلن وأمسى
استبداد اخلوف من العواقب املترتبة عن النهي يف النفس البشرية  حتت وطأة ،يف عصرنا هذا منعدمة

  :املعاصرة، ولعل من أكثر ما أعان على ذلك ما يلي

وهذا هو قاتل اهلمم، ومفتر القوى، قرين  :وكراهية املوت ااألمل فيهطول الدنيا و حب -1
وطول  ،واصفًا تعلق اإلنسان بالدنيا- لى اهللا عليه وسلمص–ل يقول الرسو ،التسويف والتأجيل

                                                 
  .22805: رقم: محدأ، و. 5327:، رقمقصة أصحاب االخدود والساحر والراهب والغالم: ، بابزهد والرقائقال: يف كتابمسلم  اهور - 1
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 أي عملف 1.))الدنيا، وطُولِ الْأَملِ في حب: شابا في اثْنتينِ يزالُ قَلْب الْكَبِريِال((: األمل فيها
ع نداء كلما مس ‼؟ل حييط بفكره، وميأل عليه حياتهسوف ينجزه املؤمن إذا كان طول األم صاحل
تقاعس، ، من هنا تصاب اهلمة بال"سوف وسوف": قال،كلما مسع صوت العمل "غدا": قال اجلد،

وإن للدنيا من الفتنة العظيمة ما يتغير به حال العباد من الثبات إىل  ،وتنتهي إىل الكسل واخلمول

m��y: ر خالقها سبحانه من االغترار ا فقالذّمن هنا حوالفتور، ومن القوة إىل الضعف، 
�~��}��|���{���z�������®��¬«��ª��©��¨��§��¦���¥��¤��£���¢����¡���

¼�»���º��¹��¸��¶��µ��´��³��²±���°��¯l ]2.]نلقما   
يوشك أن ((: سباب العميقة لضعفها حني تضعفاألألمته  اشفاك -صلى اهللا عليه وسلم- وقال 

 "رسول اهللا؟ أمن قلة حنن يومئذ يا": قالوا ،))مم كما تداعى األكلة إىل قصعتهاتداعى عليكم األ
بل أنتم يومئذ كثري، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليرتعن اهللا من صدور عدوكم املهابة ((: قال

أي ما سببه وما سره فإن معىن  -  "وما الوهن؟" :قالوا، ))منكم، وليقذفن يف قلوبكم الوهن
الكثرة ال تغين شيئا فحىت  3،))، وكراهية املوتحب الدنيا((: قال -الوهن معروف وهو الضعف

   4.غنون يف أمر جللمث ال ي ****يثقلون األرض من كثرم  :عندما يستتب حب الدنيا يف القلوب
بأن حب الدنيا مانع من أداء واجب النهي  -صلى اهللا عليه وسلم–بل لقد جاء التعبري صرحيا منه 

على بينة من ربكم ما مل  إتكم(( :قال -رضي اهللا عنه–معاذ بن جبل  ، فيما رواه عنهعن املنكر
سكرة اجلهل وسكرة حب العيش، وأنتم تأمرون باملعروف وتنهون عن : تظهر فيكم سكرتان

 املنكر، وجتاهدون يف سبيل اهللا؛ وستحولون عن ذلك إذا ظهر فيكم حب الدنيا فال تأمرون
باملعروف وال تنهون عن املنكر، وال جتاهدون يف سبيل اهللا، فالقائمون يومئذ بالكتاب والسنة 

  5)).املهاجرين واألنصاركالسابقني األولني من 
  

                                                 
  .5941 :اهللا إليه يف العمر، رقم من بلغ ستني سنة فقد أعذر: يف كتاب الرقائق، باب رواه البخاري -1
  .15-13وأسبابه وعالجه، فبصل بن سعود احللييب، ص هانظر الفتور مظاهر -2
 .21363: رقم: ، وأمحد3745: املالحم، باب تداعي األمم على اإلسالم، رقم: كتاب أخرجه أبو داود يف -3
 .15طريق النهضة، خباب بن مروان احلمد، مرجع سابق، صمعامل على  - 4
 .85ص مرجع سابق،  ،الصاحليعبد الرمحن .الكرت ا ألكرب من األمر باملعروف والنهي عن املنكر -5
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األهواء والشهوات والغرائز النفسية، ولكل فرد من يف مملكة اإلنسان مجهور  :اتباع الشهوات -2
ة، ومطالب رعناء فاسدة مفسدة، وال يصح يف منطق من أفراد هذا اجلمهور مطالب عاقلة صاحل

تاريخ اإلسالم واملسلمني يؤكد أن و، والواقع تلبية مطالب كل فرد من أفراد هذا اجلمهور لالعق
األسباب اليت أدت إىل النكسات والنكبات اليت حلت باملسلمني، وجعلتهم ضعفاء من بعد قوة، 

m��x��w: أذالء من بعد عزة، هي تلك األسباب اليت املح إليها القرآن بإمجال بليغ حني يقول

��¤���£��¢��¡���~��}��|��{��z�����yl ]1.]مرمي  
ذه الغرائز احليوانية  ،وقد شاء اهللا عز وجل أن ميزج الفطرة اإلنسانية السامية": يقول البوطي

   2."اإلنسان به... الذي كلف اهللا دمعىن اجلها... اهلابطة؛ لكي يتجلى

ومل ... ،حبيث أصبحت األديان يف العصور األخرية متر مبرحلة ايار :ضعف العقيدة الدينية -3
األديان يف هذه األيام، سوى أصحاب الوظائف الرمسية الذين يعتمدون يف تأمني حيام يبق من 

املعيشية على حساا، إىل جانب بضعة أيام مقدسة؛ يتخذها أتباع كل دين مناسبة لترك العمل 
يوجد أكثر من مليوين مسيحي كاثوليكي، ... مثال واخللود إىل الراحة واالستجمام، ففي باريس

أما بالنسبة لإلسالم يف هذا الزمان فقد أصبح رمسا ... ،يؤدون الشعائر الدينية فقط منهم مئة ألف
  3.مشوها يف نفوس اخلاصة، وأثرا ضئيال يف نفوس العامة

ضعف التدين، ووهن عالقة الناس برم؛ جعل كثريا من الناس ": يقول عبد الكرمي بكار    
يمة عبارة عن تكليف ناجز، أما شعورهم باملكافأة يشعرون أن القيام بأداء هذه األعمال الق

مة واحملرض الضروري للبذل األخروية عليها فهو ضعيف، وبالتايل فإم يفقدون الطاقة الالز
فأي ضعف يعتري وضعية التدين لدى الفرد أو اجلماعة ينعكس على فاعلية القيم اليت  4،"والعمل

  . هتستند إلي

                                                 
 .56ص  مرجع سابق، الدعوة والدعاة يف اإلسالم، مصطفى الرافعي، -1
، حممد سعيد رمضان البوطي وجودت سعيد، املطبعة العلمية، دمشق، الطبعة -م1995ندوات الفكر املعاصر- مفهومه وطرائقه: التغيري - 2

 . 29ص م،1998 -ه  1419إعادة  م،1996: األوىل
 .بتصرف 234-233مصطفى الرافعي، مرجع سابق، ص  انظر الدعوة والدعاة يف اإلسالم، - 3
 .152، ص مرجع سابق. عبد الكرمي بكار من أجل انطالقة حضارية شاملة، - 4
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العلماء واألمراء، فالعلماء : نظام احلكم يف اإلسالم قائم على دعامتني :فساد العلماء واألمراء -4
أمراؤه واألمراء أجراؤه، حىت إذا فرط العلماء عرب عصور االحنطاط بإفراطهم يف اإلقبال على 

انقلب الوضع، وصار العلماء ... الدنيا، وحىت إذا توىل أمر املسلمني من هو غري أهل للوالية
          1.راء هم السادة، حىت لقد تطاول الكثري منهم فتأهلواأجراء، وصار األم

إذ امللوك،  أبوابال يضيعه بالتسكع على  ماعلمه وموقفه من  ميلك العامل من املفروض أنف    
العلماء  رأيتم وإذاالعلماء، فنعم العلماء ونعم امللوك،  أبوابامللوك على  رأيتم إذا" :املفترض أنه

يضعوا على  أن، وهلذا حيرص امللوك املتعلمون على "امللوك فبئس العلماء وبئس امللوك أبوابعلى 
مثال على الوقوف  أمنية ألسبابكان امللوك غري قادرين  إذا ،من يعرف قيمة العلم والعلماء أبوام

                        2.العلماء أبوابى عل

معظم العلماء واجنرافهم مع تيار الشهوات الدنيا، يؤكد احنراف  -لألسف الشديد–والواقع     
وال للحكام ويف كثري من ديار اإلسالم ذي ...،حىت لنرى منهم عددا غري قليل يف هذه األزمنة

إلرضائهم بكل ما ميلكون من قدرة على إغواء الشعوب وإضالل األمم، ... وأتباعا، يتهافتون
بأوهى صلة إىل روح الشرع  أحيانا، وال متدأخذ طابع الرمسية يصدرون من فتاوى ت ...مبا

؟ وإذا فسد العلماء فلم ينكروا فإذا كان هذا حال علماء األمة، فماذا ينتظر من غريهم 3.اإلسالمي
صنفان من الناس إن : " يقول الصواف ‼إنكار املنكر لغريهم؟ منكرا، فمن يكون القدوة يف

العلماء واألمراء، العلماء هم الدعاة، : عاصلحا صلح الناس مجيعا، وإن فسدا فسد الناس مجي
  4".واألمراء هم الرعاة

لسياسية أو القانونية أو سواء منها اإلمكانات ا :لناهني عن املنكرضعف اإلمكانات الداعمة ل -5
روى أبو القاسم الطرباين وغريه من حديث أيب أمامة  ،5- إن صح التعبري–املالية، أو حىت العددية 

لكل شىء إقباال وإدبارا، وإن ن إ(( :أنه قال -صلى اهللا عليه وسلم –عن النيب  -ي اهللا عنهرض–
                                                 

 .                                       59-58ص  ،مصطفى الرافعي انظر الدعوة والدعاة يف اإلسالم، - 1
2- http://search.imesh.com/web. wasatonline فخري مشكور. د الكاتب ،النقد بني الثقافة واملمارسة. 
  .                                         197انظر الدعوة والدعاة يف اإلسالم، مصطفى الرافعي، ص - 3
 .4م، ص1987 - ه1407: بني الرعاة والدعاة، حممد حممود الصواف، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة السادسة -4
قاسم، مؤسسة الرسالة،   الصويف وعبد الغينأمتنا، ودور التربية يف حلها، حممد عبد اهللاأهم التحديات املستقبلية اليت ستواجه : انظر كتاب -5

 .145-13م، ص1996ه، 1417: بريوت ، لبنان، الطبعة األوىل
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من إقبال الدين ما كنتم عليه من العمى واجلهالة وما بعثين اهللا به، وإن من إقبال الدين أن تفقه 
القبيلة بأسرها حىت ال يوجد فيها إال الفاسق والفاسقان، فهما مقهوران ذليالن، إن تكلما قمعا 

 ، أال وإن من إدبار الدين أن جتفو القبيلة بأسرها حىت ال يرى فيها إال الفقيه أووقهرا واضطهدا
وروى أبو بكر بن  1.))ان على ذلك أعوانا وال أنصارامقهوران ذليالن، ال جيد الفقيهان، ومها

وألهلها،  لتحبنب إليكم الدنيا حىت تتعبدون هلا": عب األحبار أنه قالك أيب الدنيا بسنده عن
خيتفي الفاجر بفجوره، وحىت كما  بإميانه حىت خيتفي املؤمن زمان تكره فيه املوعظة وليأتينكم
   2."بإميانه كما يعري الفاجر بفجوره يعري املؤمن

من روى أبو بكر بن الل يف مكارم األخالق  :كثرة األعداء املناوئني حلركة النهي عن املنكر -6
مؤمن حيسده، ومنافق يبغضه، وكافر يقاتله، : مخس شدائد املؤمن بني((: حديث أنس مرفوعا

حيرز املؤمن من شرار الناس إال  ال": يقول ءداالدروكان أبو  3،))وشيطان يضله ونفس تنازعه
                                                          : ، كما قيل"قربه

        4.من الناس إال مبتلى بأيب جهل                           ولن تبصري شخصا يسمى حممدا       

   :االقتناع بعدم جدوى النهي :ثالثا

 إليهيقف الناس من النصح موقفني خمتلفني، فاملؤمنون يعتربون النصح أحسن القول، فيستمعون     

������¡��¢��£¤��¥��¦��m :ويتبعونه ~}��|��{��z��y
©¨��§l����]ل جمرد توجيهه هلم، انتقاصا املستكربون فيجدون اتباع النصح، ب أما، ]الزمر

� :m��mمأمن ش � lk� �j� � ih� � � �g� �f� �e� �d� � c� �b� �a

onl����]5.]البقرة  

                                                 
 .177، ص10، ج28925: ، وكرت العمال برقم261، ص7األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ج :الفنت، باب :جممع الزوائد كتاب -1
 .289، ص مرجع سابقانظر الدعوة والدعاة يف اإلسالم، مصطفى الرافعي،  - 2
 .809: برقم العمال كرت، وذكره يف 63ص ،3أخرجه ابن عساكر، ج -3
 .291-289ص  مرجع سابق،الدعوة والدعاة يف اإلسالم، مصطفى الرافعي،  - 4
5- http://search.imesh.com/web. wasatonline  فخري مشكور. د الكاتب ،واملمارسةالنقد بني الثقافة. 
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أو  لإلصالح ةم واإلحباط املسبق من أية حماولاحالة من اليأس العيشهد املعاصر  اقعناوو    
هذا واحد من األسباب اليت يزعم كثري من الناس أا تصرفهم عن أداء واجبهم يف و التحسني،

ما عادت ترجى ي أناس يف  إضاعة الوقت واجلهد - يف زعمهم–إذ ال ينبغي  ،النهي عن املنكر
 –على حسب زعمهم–جاء النصوص اليت جاء فيها األمر بالتذكري  خاصة أناستجابتهم، 

قوله كمثل  الذكر،واتبع بالغيب صاً ملن خاف الوعيد، أو خشي الرمحن أو خمصو بالنفع،مشروطاً 

�mmmmÊ��É�È�Ç�Æ��Å ،]األعلى[�m½¼��»�º��¹l: تعاىل

×llll� ��©��mmmm�ª ،]فاطر�[� ¨§��¦��¥��¤��£� �¢� � �¡��

®¬��«llll������������]يس[، m´³��²��±��°��¯l�����]ق[.  
عن االستجابة ملن  -يف معظمهم–يستطيع أن ينكر إعراض مرتكيب املنكر  ال أحد احلقيقة أنهو    

يأيت على الناس زمان تكون فيه جيفة محار ": -رضي اهللا عنه–ل حذيفة بن اليمان يقوينهاهم، 
سواء كان إعراضهم كربا أو عنادا أو استهتارا أو حىت  1."إليهم من مؤمن يأمرهم وينهاهم بأح

ورغم ما  ،-على نكارا اثنان رغم أن كثريا من املنكرات ال خيتلف–عدم اقتناع بقول الناهي 
 :- سلم و عليه اهللا صلى-  اهللا رسول قال: قالأنه  - عنه اهللا رضي-  مسعود بن اهللا عبد عنيروى 

 وتعاىل ،امسك وتبارك ،وحبمدك اللهم سبحانك: العبد يقول أن اهللا إىل الكالم أحب إن((
: فيقول اهللا، اتق :للرجل الرجل يقول أن اهللا إىل الكالم أبغض وإن ،غريك إله وال ،جدك
    2.))بنفسك عليك

قد يلحق الناهي عن  ، بالنظر إىل ماالنهي عن املنكريف منع أداء واجب  ةيزداد هذا السبب قو    
حني يصبح التمسك ": يقول عبد الكرمي بكار واقب مريرة، ودون حتقيق أية جدوى،املنكر من ع

والتقدير االجتماعي، واملكسب املادي الضروري؛ معني عاجزا عن تأمني حتقيق الذات خبلق 
   3."يتعرض ذلك اخللق لضغوط شديدة من أجل التخلي عنه

��:وهو أعظم املبلغني وقدوم -صلى اللّه عليه وسلم-لنبيه يقول اهللا تعاىل واحلقيقة أن      �
m¾½��¼��� � � � �»���º��¹��¸���¶� �µ��´��³��²��±��°l 

ليس من  ، ومآل هذه الدعوةإليه هون أمر هذا الدين ليس أ هذا القولوخالصة ، ]الرعد[
                                                 

  .294ص الصاحلي،عبد الرمحن  نكر،الكرت األكرب من األمر باملعروف والنهي عن امل - 1
  .4911: فضل سبحان اهللا وحبمده، رقم: الذكر والدعاء والتوبة واإلستغفار، باب: مسلم يف كتاب رواه -2
 .153ص مرجع سابق،لة، عبد الكرمي بكار، من أجل انطالقة حضارية شام -3
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سواء حقق ، فاللّه وحده هو الذي ميلك اهلداية ،يه البالغ وليس عليه هداية الناسإمنا عل! اختصاصه
أو ذاك ال يغري من ، فهذا أدركه األجل قبل حتقيق وعد اللّهاللّه بعض وعده له من مصري القوم أو 

  .واألمر كله يف هذه الدعوة ويف كل شيء آخر للّه... ،البالغطبيعة مهمته 
أن يستعجلوا النتائج  نه ليس هلموأ! بذلك يتعلم الدعاة إىل اللّه أن يتأدبوا يف حق اللّهو    

أو لقد صربنا " ،"لقد دعونا كثريا فلم يستجب لنا إال القليل" :ليس هلم أن يقولوا ...، واملصائر
حق اللّه واعترافا بالعبودية  تأدبا يف-فينبغي " ...!ملني بظلمهم وحنن أحياءطويال فلم يأخذ اللّه الظا

  1.، يفعل فيه ما يشاء وخيتارأن يترك له سبحانه -له
، فقد جند بعدم جدوى النهي عن املنكر االعتقادولنا التفكر قليال يف عوامل رسوخ ولئن حا    

  : من بينها ما يلي
                                                               :ب والوسائلبشىت األساليإىل املنكر من يدعو وجود  - 1

  إذا كنت تبنيه وغريك يهدم           مىت يبلغ البنيان يوما كماله       
   2.فكيف ببان خلفه ألف هادم      لو ألف بان خلفهم هادم كفى       

عن املنكر خائبا، دون حتقيق أية  اليت يعود فيها الناهي مساع أو معايشة الكثري من املواقف - 2

�mmmmßÞ��Ý���Ü��Û��Ú��Ùllll :جدوى � يلحقه مل ، هذا إن ]يوسف[�
ضي اهللا ر–قال ابن مسعود  :أو ما هو أكرب من ذلك من أنواع األذى سب أو سخرية أو ضرب

يعملون باملعاصي، وكان فيهم أربعة نفر ينكرون ما يعملون، فقام  ةأهل قريكان " :-عنه
علوا فجعل ينهاهم وخيربهم بقبيح ما يصنعون، فج، "كذاوإنكم تعملون كذا ": أحدهم فقال

اللهم ": مث قال ،لفغلبوه فاعتزفسبوه، وقاتلهم  ميردون عليه، وال يرعوون عن أعماهلم، فسبه
خر فنهاهم مث قام اآل .، مث ذهب"ببتهم فسبوين، وقاتلتهم فغلبوين، وسإين قد يتهم فلم يطيعوين

اللهم إين قد يتهم فلم يطيعوين، وسببتهم ": فلم يطيعوه، فسبهم فسبوه فاعتزل، مث قال
: ، مث ذهب، مث قام الثالث فنهاهم فلم يطيعوه، فاعتزل، مث قال"فسبوين، ولو قاتلتهم لغلبوين

، مث ذهب، مث قام "يطيعوين، ولو سببتهم لسبوين، ولو قاتلتهم لغلبويناللهم إين قد يتهم فلم "

                                                 
 .290،291ص، ه1430-م 2009: علي بن نايف الشحود، دار املعمور، الطبعة األوىل: ، مجع وإعداداملنهج احلركي يف ظالل القرآن -1

   .108ص دة الدعوية، فتحي يكن، مرجع سابق،العيا 2-
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، مث "اللهم إين لو يتهم لعصوين، ولو سببتهم لسبوين، ولو قاتلتهم لغلبوين": الرابع فقال
   1."بع أدناهم مرتلة وقليل فيكم مثلهكان الرا": -ضي اهللا عنهر–ذهب، قال ابن مسعود 

فضيع يف شخصية الفرد املسلم املعاصر، حيث تالشت يف وعيه سواد نوع من التواكل ال - 3
يقول  ، وأصبحت كل األمور يف ذهنه تسري بشكل عشوائي،عالقة بذل األسباب بتحقيق النتائج

نصر من وراء معارك مل أصبحنا نستعجل الثمار جلهود مل نبذهلا، ونرقب ال": عبد الكرمي بكار
يف واقعنا، فكل ما حنسن فعله اليوم هو التفرج من بعيد، وهذا فعال أمر مشاهد  2،"خنض غمارها

 .أو هناكوما سيتلوه من هنا  ،وانتظار الفعل من هنا أو هناك

، وهذا وذاك كخالصة أفرزا حياة احلاضرة القصور االجتماعي وضعف التبادل أو انعدامه -4
اليت  ،الضعفاء والفقراء، وهذا من أكرب املعوقات شيؤديان إىل توسيع نفوذ األقوياء، وزيادة مي

أن يفقد جمتمع ما اللغة املشتركة  نهناك أشد ضررا م إذ ليستقف يف طريق التغيري واإلصالح، 
   .3ا، ليتصرف كل حسب هواه، ومصاحله الضيقة ثاليت يتحد

خري ((: فمشكلة التدين عندنا أننا اكتفينا بترديد حديث فقدان األمل بقابلية القيم للتطبيق، - 5
القرآين الفريد، حماولني  بذلك اجليل روالتفاخ، ))الناس قرين مث الذين يلوم مث الذين يلوم

حبسب  أن اإلسقاط شيء، والترتيل واملقاربة إسقاط ذلك على واقعنا بكل سلبياته، واحلقيقة
 الستخالص الصفات واخلصائص ، دون أن جنتهدالنقض االستطاعة شيء آخر، ملعاجلة مركب

  4.تلك اخلريية  كانت سببيتال
  :النقاط التاليةيبقى علينا أن نبني مدى شرعية وصواب هذا املوقف بلفت النظر إىل 

  :الناسقبول  النهي عن املنكر ال يشترط لوجوب - 1
، بل أوجب اهللا استجابة الناس النهي عن املنكر ...لوجوبمل يشترط اهللا تعاىل وال رسوله     

وقد  ،مل يستجيبوا يه سواء استجابوا أموعلى أمته تبليغ الناس أوامره ونواه ...تعاىل على نبيه

�:ما يلي ها على سبيل املثال قوله تعاىلمن ،وردت نصوص كثرية تبين هذا � � � � ��m ��C� �B��A
��V��U��TS��R��Q��PO��N��M���L��K� �J��I��H��G��FE��D

                                                 
 . 762، ص 1ج مرجع سابق، إحياء علوم الدين، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، - 1
  .بتصرف بسيط 18من أجل انطالقة حضارية شاملة، عبد الكرمي بكار، مرجع سابق، ص  -2
  .281ص مرجع سابق، مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي، عبد الكرمي بكار، - 3
م، 2004ه، 1425: األوىل عمان، الطبعة -دمشق -، عمر عبيد حسنة، املكتب اإلسالمي، بريوت"حنو فهم متجدد" من فقه احلالة   -4
  .30ص
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�W����[Z���Y��Xl����]� m���|��{��z��yx��w��v��u��t ،�]النور�

¤£� �¢� �¡� � �~� �}l ]آل عمران[، m��{� � �z� �y� �x� �w

}|l ]النحل[، m�m��l��k��j��i��h�����g���fl ]التغابن[،�������

m c�b��a�� �̀�_��^��]l��]النحل[، m��µ��´��³��²��±��°

¾½��¼��� � � � �»���º��¹��¸���¶l ]الرعد[�،� � �m��n��m� �l��k��j

��b��a��`��_�� ~}��|�� � �{��z��yx��w��v��u��� �t��s��rq��p�� �o

e�d��cl ]املائدة[، m�����¸�� �¶��µ��´��³��²�� � �±� �°

¹l ]الغاشية[.  
اهللا  واهين ...مهمة أمته أن يبلغوا الناس وهكذا - لى اهللا عليه وسلمص–...فمهمة الرسول     
ة اجلليلة وال عذر هلم عند اهللا لترك هذه املهم ،ويذكروهم سواء استجابوا أم مل يستجيبوا ،تعاىل

- رضي اهللا عنهم-قال العلماء ": يف هذا الصدد يقول اإلمام النوويو، بسبب إعراض الناس عنهم
فعله فإن  ه، بل جيب عليعن املنكر لكونه ال يفيد يف ظنه النهي ...املكلفوال يسقط عن ": 

  ..."الذكرى تنفع املؤمنني
عصاة ومما يؤكد هذا ما قصه اهللا تعاىل عن أصحاب السبت حيث استمر الصاحلون يف ي ال    

م ، بل صرحوا أبسبب عدم استجابة العصاة نهي، ومل يتركوا العن التحايل للصيد يوم السبت
بتركهم العصاة  ورجاء استجابة ،عذرهم عند اهللا تعاىل قبول :مها أمرين يهم يقصدون من وراء

�m���E: يقول سبحانه وتعاىل عن قصتهم، إىل اهللا تعاىل التوبةالتحايل و �D� �C� �B� �A
VU��T��S����R��Q��P��ON��M���L���K��J��I��HG��Fl����

   .]األعراف[
أوال يستجيب له  قليل،فال يستجيب له إال  قومه،وقد كان النيب يف األمم الغابرة، يقيم يف     

 عرضت((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا  :قال -رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس  أحد،
  1.))علي األمم، فجعل النيب والنبيان ميرون معهم الرهط، والنيب ليس معه أحد

                                                 
الدليل على دخول طوائف : اإلميان، باب: ، ومسلم يف كتاب3158: وفاة موسى، رقم: أحاديث األنبياء، باب: البخاري يف كتاب رواه - 1

  .4111: رقم: ، وأمحد323: اجلنة بغري حساب، رقم
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  :عدم االستجابة من األمور الغيبيةاحلكم على الناس ب - 2 
ليت ال من األمور الغيبية ا ،النهي عن املنكر ...منإن احلكم على الناس بأم ال يستفيدون     

د بني إصبعني من أصابع رب العباد، يقلّبها مىت شاء إن قلوب العبامث ، يعرفها إال العليم اخلبري
  .وما أسهل على اهللا تعاىل تقليبها ،وكيف ما شاء

إنه مسع  قال -رضي اهللا عنهما-مرو بن العاص بن ع اهللاعبد فقد روى اإلمام مسلم عن     
 بين آدم كلها بني إصبعني من أصابع إن قلوب((: يقول -لى اهللا عليه وسلمص– رسول اهللا

سهولة  - صلى اهللا عليه وسلم–وقد شبه رسول اهللا  ،1))الرمحن كقلب واحد يصرفه حيث شاء
 موسى اإلمام ابن ماجه عن أيب اهرو يماف ،وب العباد بتقليب ريشة بأرض فالةتصريف قل
ثل الريشة، تقلّبها القلب ممثل  ((- صلى اهللا عليه وسلم–قال : قال -رضي اهللا عنه-األشعري 

  2.))الرياح بفالة
 ، وكم من أفسق الناسالناس فيتحولّون إىل أفسق الناس وكم من أشخاص يراهم الناس من أتقى

 سري الناس، ونشاهدها يف حياتنا هذه حقيقة نقرؤها يفو ،يأتيهم املوت وهم من أتقى الناس
 إن العبد ليعمل((: بقوله -صلى اهللا عليه وسلم–ق بالوحي ، وبينها الصادق املصدوق الناطاليومية

عمل أهل  -فيما يرى الناس- ، ويعمل نه من أهل النارإعمل أهل اجلنة، و -ما يرى الناسفي-
فإذا كان البشر جيهل خواتيم اآلخرين  3،))النار، وهو من أهل اجلنة، وإمنا األعمال خبواتيمها

النهي عن املنكر استناداً إىل هذا  ...ويترك، نيستجيبوفكيف يسوغ له أن يفترض أم ال 
  االفتراض؟

  :يف هذا األمر -صلى اهللا عليه وسلم -ي بالرسول الكرميوجوب التأس - 3
��:أسوة لنا حيث يقول -صلى اهللا عليه وسلم–جعل اهللا تعاىل يف رسوله  � �m��Ä� �Ã�Â��Á

Í��Ì��Ë���������Ê�����É��È���Ç��Æ��Å����ÏÎ����Ò����Ñ��Ðl ]فلنا  ،]األحزاب
 - صلى اهللا عليه وسلم- نيب الهل ترك : تاركي النهي عن املنكر لعدم استجابة املنهيني أن نسأل

   .؟املنكر لعدم استجابة الناسالنهي عن ...

                                                 
  .6281: رقم: ، وأمحد4798يشاء، صتصريف اهللا تعاىل القلوب كيف : القدر، باب: رواه مسلم يف كتاب -1
  .18830: رقم: ، وأمحد85: يف القدر، رقم: املقدمة، باب: رواه ابن ماجة يف -2
اإلميان، : ، ومسلم يف كتاب6900: ، رقم"ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني: " التوحيد، باب قوله تعاىل: رواه البخاري يف كتاب -3

  .163: فسه، رقمغلظ  حترمي قتل اإلنسان ن: باب
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راجياً من اهللا  يف ذلك يف أشد األحوال وأصعبها - صلوات اهللا وسالمه عليه-، بل استمر كال    
وسريته الطاهرة تدل  ،يل املوجود، بل هداية أجياهلم القادمة إن مل يستجب اجلهداية املخاطبني

صلى اهللا -  أا قالت لرسول اهللا -عنهاهللا رضي ا-فقد روى اإلمام مسلم عن عائشة  :على هذا
لقيت من  لقد((: فقال" ؟أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد، هل يارسول اهللا" :-عليه وسلم

ن عبد إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ب ،، وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبةقومك
م استفق إالّ و أنا بقرن فل، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي كالل، فلم جيبين إىل ما أردت

إن ": رت فإذا فيها جربيل فناداين فقالفنظ ،رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتين ، فرفعتالثعالب
ره قد مسع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك اجلبال لتأم -عز وجل-اهللا 

حممد إن اهللا قد مسع قول يا ":فناداين ملك اجلبال وسلّم علي، مث قال: قال، "مبا شئت فيهم
فما شئت؟ إن شئت أن أطبق  ،قومك لك، وأنا ملك اجلبال، وقد بعثين ربك إليك لتأمرين

بل أرجو أن خيرج اهللا من (( :- صلى اهللا عليه وسلم- فقال له رسول اهللا ،"عليهم األخشبني
  1.))يشرك به شيئاً ، اليعبد اهللا وحده أصالم من

احلريص على هداية  -لى اهللا عليه وسلمص– ممن ينتسب إىل هذا النيبهل يتوقع بعد ذلك     
عن املنكر حيث إم ال الناس  ي ...أن ال نضيع جهودنا و أوقاتنا يف ينبغي": الناس أن يقول

  ."؟يستجيبون
  :املفسرينعلى ضوء تفسري  اليت جاء فيها التذكري مشروطا بالنفع املراد باآليات - 4
�«��¼½��mmmm¹ :قوله تعاىل - �ºl� � على  "أن"ب املعلق :يقول الرازي، ]األعلى[�

 :مايلي تعاىلقوله  منها آياتالشيء ال يلزم أن يكون عدما عند عدم ذلك الشيء، ويدل عليه 

mi��z��y��x��w��v��u��t���sl���]النور�[، m���x��w��v��u

{z����yl��]البقرة[،�� �� �mç�Û���� � �Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ól������

��m�J��I ،إن القصر جائز وإن مل يوجد اخلوفف ،]النساء[ � � �H� �G��F�...������K

fl ]والرهن جائز مع الكتابة ،]البقرة، m���ä��ã���â��á�����à���ß��Þ��Ý��Ü���Û

åæ�...����íl ]واملراجعة جائزة بدون هذا الظن ،]البقرة.  
                                                 

مالقي النيب من أذى : اجلهاد والسري، باب: ، ومسلم يف كتاب2992: ، رقمئكةالذكر امل: بدء اخللق، باب: رواه البخاري يف كتاب -1
  .3352: املشركني واملنافقني، رقم
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  : إذا عرفت هذا ذكروا لذكر هذا الشرط فوائد" :بع اإلمام الرازي كالمه ويقولويتا    
إفضاء تلك الوسيلة إىل ذلك أن من باشر فعالً لغرض فال شك أن الصورة اليت علم فيها  :أحدمها
  ...ا عدم ذلك اإلفضاءاليت علم فيه إىل ذلك الفعل أوجب من الصورة ن، كاالغرض

����������m½¼��»��º��¹l:ونبه على األخرى كقوله ،احلالتنيأنه تعاىل ذكر أشرف : ثانيها
  .مل تنفعأو :والتقدير ،]األعلى[

قد ": املرء لغريه إذا بين له احلق كما يقول ،نتفاع بالذكرىاال أن املراد به البعث على: ثالثها
   .فيكون مراده البعث على القبول واالنتفاع، "ن كنت تعقلإأوضحت لك 

ادع فالنا إن " :ل للرجلال تنفعهم الذكرى كما يقا الرسول أنهأن هذا جيري جمرى تنبه : رابعها
  .ما أراه جييبك ،"أجابك

، كانت دعوته أكثر كان عتوهم أكثر ، وكلمادعا إىل اهللا كثرياً -عليه السالم-أنه : خامسها

��©��m�°��¯��®¬��«��ª :ل لهاحيترق حسرة عل ذلك، فق -عليه السالم-وكان 

´³��²��±l���]فأما التكرير فلعله إمنا جيب  ،إذ التذكري العام واجب يف أول األمر ،]ق
  .فلهذا املعىن قيده ذا الشرط عند رجاء حصول املقصود

�������mmmm������Ê��É��È��Ç��Æ��Ållll :وأما قوله تعاىل - ��]� بأن ني املفسرون بف :]فاطر�
  ...ينذربأن غريهم ال يذَكر وال  :املعىن، وليس املنتفعني باإلنذار هم أولئك

، وهو الذي -صلى اهللا عليه وسلم–أنزلت على حممدهذا وجتدر اإلشارة إىل أن تلك اآليات إمنا 
صلى اهللا عليه -وإليه أسندت مهمة بياا، وكان  كان يتلوها على املؤمنني، ويعلّمهم إياها،

هل ترك النهي عن املنكر " :نسأل هؤالءلنا أن ، فعليه من اآليات صورة حية ملا نزل -وسلم
   1."بسبب إعراض الناس؟

  
            :والالمباالة الرتكاا تبلد احلس وضعف احلساسية للمنكرات: رابعا

أشد األمور خطورة انتشار املنكرات مث تواطؤ  منف ،قسوة القلب وموت املشاعر الدينية :لنقل أو
 ك، وذلاملنكرات درجة القبول عند الناس فإذا بلغت !اتمع على السكوت عنها مث قبوهلا أخريا

إذا بلغ احلال إىل  ،فضالً عن اإلنكار على مرتكبيها بأن يروها أموراً معتادة ال حاجة الستنكارها
                                                 

  .بتصرف ،25 –20ص  ،فضل اهلي ،األمر باملعروف والنهي عن املنكر شبهات حول -1
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، اهيمه الصحيحة لكل القيم الفضيلةه املستقيمة وتذوب مف، فإن اتمع يفقد موازينهذا احلد
أ عدم وال سيما القوانني الوضعية اليت تقوم على مبد، جز كل قانون عن التأثري يف الناسوعندئذ يع

   .التدخل يف احلريات الشخصية
إذ أصبح  ،فلو نظرنا إىل كثري من اتمعات اإلباحية جند أن األمور قد انفلتت من يد السلطات    

  والسلطة ال تقدر على حماربة الرذائل واجلرائم اليت اتمع ال يستنكر سلوك االحنراف والشذوذ،
بعض املرضى حيتاجون إىل صدمات : "يقول حممد الغزايل ،ى فيها على حرمات الناسيعتد

الصدمات مون حيتاجون إىل أمثال هذه ر من حسه، واملسلما ختد كهربائية لتصحيح وعيه، وإيقاظ
  : يف تبلد احلس جتاه املنكر ما يلي سببتولعل أبرز ما ي 1".ص مما حل مكي حيسنوا اخلال

أصبح املؤمن يعيش يف دوامة ال يدري إىل أين  :رعدم تعهد العبد إميانه من حنيٍ آلخوالغفلة -1
يسري يف الدنيا ومل إذ صار الواحد ستقذف به؟ ومىت ستقذف به؟ وعلى أي حال ستقذف به؟ 

، تكثر وال ما يقال لوقي، وال يدرك ما وال ما يفعل فعليجيعل على نفسه حسيبا، ال يعرف ما 
ال يتراجع عن خطأ، وال ينشط لفعل طاعة، كل تصرفاته مرجتلة، ال  ،زالتالعثرات، وتتضاعف ال

ربه، وكم ضيع من  يضع لنفسه أهدافًا، وال يسأل نفسه ماذا أجنز يف يومه، وكم قصر يف حق
ا ملهل امتج ،عقوبات الدنيويةشىت اللستبعد م ،بهمستهني عن عذاب اآلخرة، غافل  ،حقوق عباده

اهلمة يف  لديه أحاسيس الرغبة فيه، وضعفت عنده فماتت ،له ؤتباطم وأ ،ده اهللا تعاىل للمتقنيأع
   2.عليه أسباب الفتور من كل جانب تتكالبف، طلبه
حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإن أهون ": قال عمر بن اخلطاب    

، يومئذ تعرضون ال عليكم يف احلساب غدا أن حتاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض األكرب
ال يكون العبد تقيا حىت يكون لنفسه أشد ": قال ميمون بن مهرانو ...،"ختفى منكم خافية

إن مل حتاسبه ذهب  النفس كالشريك اخلوان،": ، وهلذا قيل"من الشريك لشريكهحماسبة 
إن العبد ال يزال خبري ما كان له واعظ من نفسه، وكانت ": يقول احلسن البصريو.. .،"مبالك

   3."احملاسبة مهته

                                                 
المي للفكر اإلسلتقى الرابع عشر جري، حممد الغزاىل، صور من املتفكرينا الديين يف مطلع القرن اخلامس عشر اهلوء على اضرة ضحم -1

 .194م، منشورات وزارة الشؤون الدينية، اجلزائر، ص1980سنتمرب7إىل  وتأ 31:ل ه، املوافق1400شوال  27إىل 20: باجلزائر، من
 .بتصرف 12-11وأسبابه وعالجه، فبصل بن سعود احللييب، ص هانظر الفتور مظاهر -2
 .24- 23املرجع السابق، ص  - 3
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األعراف مما جعل هيمنة  ،منو املدن واتساعهاولعل من أسباب ذلك  :تعقد احلياة االجتماعية -2
 ،والثقافات على توجيه السلوك االجتماعي ضعيفة، وهذا ما أضعف من حضور بعض القيم

وما النهي عن املنكر إال  ،إىل ضعف دافعية الدفاع عنها يوضعف القيمة يف نفوس الناس يؤد
   1.وسيلة من وسائل دعم القيم

ىل املدن، إأكثر بلدان العامل اإلسالمي تشهد هجرة واسعة من القرى  أنجتدر اإلشارة إىل وهنا     
كثري من صور الرقابة االجتماعية، نعتاق من واخلدمات أحسن حاال، وحيث االحيث فرص العمل 

ويف املدن عليه الناس من أعراف محيدة،  يتواطؤعلى ما  ...يف استقامة السلوك ماإلسالويعتمد 
أن يوجه لرقابة االجتماعية، وحيسب الناس حساب النقد الذي ميكن الصغرية والقرى تتكثف ا

قد  مبدأ ٌ كل ما هو كبري مجيلٌ نويالحظ أليهم، مما يعين نوعا من االلتزام بالسلوك اإلسالمي، إ
اإلسالمية، فصار كثري منها يتجاوز سكاا املليون، وهذا أدى إىل نوع من  فعل فعله يف مدننا

ة واألخالقية، وصار لثقافات، وأشاع نوعا من التهاون جتاه احملرمات الثقافيالتهجني لألعراف وا
فحياة احلاضرة  ؛"، وأنا آخذ ما يناسبين وأترك ما عداهفيما آيت وأذر أنا حر": كل واحد يقول

   2.هونت كثريا من شأن احملرمات
والوحي ما يزال  املؤمنني،وقد حذر اهللا منه : طول األمد بني نزول اآليات وزمن تطبيقها -3

���¨���©��m���¯��®��¬��«��ª: يترتل عليهم ���§��¦��¥��¤��£��¢��¡���

¿� �¾��½� � �¼� � »º��¹�� � �¸� �¶� �µ� � �´� � �³� �²��±� � � � �°l�������
له عامال من  واخلشوعبني نزول الكتاب على كون طول األمد  تشهد هذه اآليةف، ]احلديد[

مد عدنان سامل ، ولعلنا هنا نستأنس بقول حم-آلية حدوث ذلكوإن جهلنا -  عوامل قسوة القلب
 ليتجنبوا طو ييفعلوه كما الذي كان ينبغي على الذين أوتوا الكتاب من قبل أن ": وهو يتساءل

األمد، فقسوة القلب، فالفسق؟ وما الذي جعل الكتاب يتخلف عن فاعليته، ويفقد تأثريه على 
عليهم أن جيددوا باستمرار فهمهم للكتاب؟ هل يتغري الفهم  الناس، وهو موجود يف أيديهم؟ أكان

يفهم الكتاب على وجه أفضل من اجليل  نالحق أللكتاب من جيل إىل جيل؟ وهل ميكن جليل 
 3".؟السابق

                                                 
 .12فتحي يكن، مرجع سابق، ص ،العيادة الدعوية - 1
  .281صمقدمات للنهوض بالعمل الدعوي، عبد الكرمي بكار، مرجع سابق،  - 2
  .20-19مرجع سابق، ص سعيد،حممد سعيد رمضان البوطي وجودت  مفهومه وطرائقه،: التغيري -3
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يف خدمة اجلماعة واألرض  اإلنسانال نستطيع أن نطلق طاقات  :دان اإلحساس باالنتماءفق -4
وكيف سيدافع املرء عن  بدرجة مقبولة من الرضا االجتماعي،اليت يعيش عليها، ما مل جنعله يشعر 

مجاعة مل متسح له دمعة؟ وكيف سيذود عن حياض وطن مل يؤمنه من خوف، وال أشبعه من 
                                                                            1.جوع؟
املسلم حينما ينفرد ال يعرف صوابه من خطئه، وال قوته من ضعفه، فتراه  إذ :االنفراد والعزلة- 5

يسري متخبطًا يف عمى، بال دليل يدل، وال حكيم يرشد، فيسهل قياده من الشيطان للتقصري 
باألمر بالتمسك  من هنا جاءت التعليمات النبويةو ،منا يأكل الذئب من الغنم القاصيةواهلوى، وإ

ا باجلماعة، والتحذير من الفرقة واالختالف، ألن اهللا ال جيمع األمة على ضاللة، فمن متسك ديه
علَيكُم بِالْجماعة ((: - لى اهللا عليه وسلمص–يقول النيب  2،اهتدى، ومن شق مجاعتها ضل وغوى

الْجنة فَلْيلْزمِ  ثْنينِ أَبعد، من أَراد بحبوحةَالْواحد، وهو من االمع وإِياكُم والْفُرقَةَ؛ فَإِنَّ الشيطَانَ 
   3.))الْجماعة

 تشار والتفاقم، وأسباب ذلك كثرية،نواحدة من الظواهر اآلخذة يف اال :تراجع الروحانيات -6
اهلم األخروي، ومنها ما يتصل  ىالدنيوية علها ما يعود إىل غلبة اهلموم نالبيئة، وم يعود إىلمنها ما 

ذ كل ما حولنا يصرفنا عن إ ،تراجع اإلنتاج اإلمياين امللحوظاإلمياين املتزايد مقابل  كحبالة االستهال
 ،واسترياد خادمات وحاضنات ،األجسادفهذه دعوة إىل تنحيف  ،نيا وشهوااد، ويغرينا بالاهللا

والوشم وتغيري خلق اهللا، ناهيك عن  ،روض لتنحيف اخلصروعروض ال تعد يف عامل التجميل، وع
، يرافق كل ...والشقق و توالفيال ،الكهربائيةواألدوات  واملفروشات ،عروض بيع السيارات

ميكن أن يستهلك عمر اإلنسان كله، يضاف إىل ذلك  الذي سخية بالبيع املقسط ذلك عروض
ذكر املوت كل ذلك مع غياب  4...والتنافس يف بيع املطاعم وحفالت الطرب والرقص 

صلى اهللا – يقول الرسول قسوة القلب، عالج ، الذي هوةواالستعداد لآلخرة ومتين حسن اخلامت

                                                 
   .22ص  من أجل انطالقة حضارية شاملة، عبد الكرمي بكار، مرجع سابق، -1
  .20ص ،فبصل بن سعود احللييب ،وأسبابه وعالجه هانظر الفتور مظاهر -2

 .22064: رقم: ، وأمحد2091: ما جاء يف لزوم اجلماعة، رقم: الفنت، باب: يف كتاب رواه الترمذي 3-
  .57-56صوية، فتحي يكن، العيادة الدع - 4
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 العني،وتدمع  القلب،فإا ترق  فزوروها؛، أال كنت يتكم عن زيارة القبور((: -عليه وسلم
  1.))وتذكر اآلخرة

قد تقوم كثرة رؤية املنكرات مقام ارتكاا يف سلب القلب نور التمييز  :تكرر شهود املنكرات-7
واإلنكار؛ ألن املنكرات إذا كثر على القلب ورودها، وتكرر يف العني شهودها، ذهبت عظمتها 
من القلوب شيئا فشيئًا، إىل أن يراها اإلنسان فال ختطر بباله أا منكرات، وال مييز بفكره أا 

  2."إذا كثر اإلمساس قلّ اإلحساس": ث تكرارها من تألف القلب هلا، ويف املثلمعاصي؛ ملا أحد
 

   :هالشفقة علي واخلجل من مرتكب املنكر أ: خامسا

كأن جيد مرتكبه صاحب مقام كرمي عنده،  اما يزهد املسلم يف النهي عن املنكر عندمكثريا     
، فيمنعه اخلجل منه، أو اخلوف على مشاعره، ...أو صديقا وأو شيخا أ ،يكون أبا أو أما أو أخا

   أو خشية خسارته من مواجهته بإنكار منكره، فهل يعذر شرعا لذلك؟ 

 ومودته لصداقته -قصد النهي عن املنكري– أيضا يتاركه وال: "يقول النووي يف شرح مسلم    
 ،وحقا حرمة له توجب ومودته صداقته نإف ،لديه املرتلة ودوام عنده الوجاهة وطلب ومداهنته

 هو وحمبه نساناإل وصديق ،مضارها من وينقذه ،آخرته مصاحل إىل ويهديه ينصحه أن حقه ومن
 أو ذهاب يف يسعى من وعدوه ،دنياه يف نقص إىل ذلك أدى نإو ،آخرته عمارة يف سعى من

 وكان ،هلذا لنا عدوا إبليس كان اإمنو ،دنياه يف نفع صورة ذلك بسبب حصل نإو ،آخرته نقص
 ،آخرم مصاحل ىف لسعيهم للمؤمنني أولياء -أمجعني عليهم وسالمه اهللا صلوات- األنبياء

  3".إليها وهدايتهم

ألن النصوص  ،ي والديه عن املنكر لدوأمجع الفقهاء على أن لل :عن املنكر دينالالو ي -1
م ألاب واألو ،املنهي...ةعالنهي ملنف...نألو ،امهريوغ دينالالنهي مطلقة تشمل الو ...يف ةالوارد

                                                 
اجلنائزعن : ، والترميذي يف كتاب3651:بيان ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي، رقم: األضاحي، باب: رواه مسلم يف كتاب -1

، وابن 2006: ور، رقمزيارة القب: اجلنائز، باب: ، والنسائي يف كتاب974: ما جاء يف الرخصة  يف زيارة القبور، رقم: رسول اهللا، باب
  .1560: ما جاء يف زيارة القبور، رقم: ماجاء يف اجلنائز، باب: ماجه يف كتاب

  .7وأسبابه وعالجه، فبصل بن سعود احللييب، ص هالفتور مظاهر - 2
 .21، ص2ج، بريوت ،العريب التراث إحياء دارشرح صحيح مسلم، النووي،  -3
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وقد اختلف  ، التعرف والتعريفيتال يتجاوز مرتب نولك ،أحق أن يوصل الولد إليهما املنفعة
أو حيل اخليوط عن ثيابه  ،ايريق مخر ...بأن امهحبيث يؤدي إىل سخط الفقهاء فيما جياوز ذلك

  .هما من املال احلرامتأو يرد ما جيده يف بي ،ريراحل من املنسوجة
خبالف الضرب  ،باأل تتعلق بذات ال فعالاأل ن هذهأل ،كلذهب الغزايل إىل أن للولد فعل ذف     

ب منشؤه حبه األ سخطوالسب، ولكن الوالد يتأذى به ويسخط بسببه، إال أن فعل الولد حق، و
  1.وللحرام لللباط
مالك وهو أيضا  له القرايف عنقنفية وناحل وهو مذهب ،ون إىل عدم جواز ذلكرآخ ذهبو    

وإن كرها  ،افبه البق يأمرمها به مرة فإن أن عن املنكر دينالوال ي السنة يفوهو أن . مذهب أمحد
وعن مالك  ،ا يكفيه ما يهمه من أمرمهتعاىل هنإف ،امغفار هلتساالاء ول بالدعواشتغ ا،همنسكت ع

 ي عن أمحدوور، ةمن الرمحض هلما يف ذلك جناح الذل فوخي ،رعن املنك ينهيان ...أن الوالدين
يغلظ  الو ،إساءة الو عنف ريغب مهمر يكرهه يكلى أاه علبأى أحنبل إذا رابن  ةايو رويف ،مثل لك
لَم بِيعان الْخمر ا كان أبواه يإذ :فرواية يعقوب بن يوس ويف ،يبب كاألجناأل ليسو ،مالله يف الك

2.وخرج عنهما ،يأْكُلْ من طَعامهِما  
فإن الغزايل يتفق مع غريه يف املنع منه  ،الباطل كر تإىل رهاقاإلو بالتعنيف والضرب نهيأَما ال     

بوين فقد ورد خاصا يف األ ما النهي عن إيذاءوأ ،ار ورد عامعن املنك يالنه... إن": قال حيث
ي  ل أَباهتد لَيس لَه أَن يقالن اجل أيف فخال ال إذ ،ومما من ذلك العا يوجب استثناءمهحقهما مم
فَإِذا لَم يجز له ... ،رِتل أَبيه الكافر قيباش ال بل ،هامة الْحد عليإق له أَن يباشر الو ،االزنى حد

مستقبلَة عقُوبة هي منع عن جناية ب هاؤيجوز له إيذ الف ،إيذاؤه بِعقُوبة هي حق علَى جِناية سابقَة
  .ةالرفق إىل الشد ةوترخص ابن حجر في حالة االضطرار جماوز 3،لَىقَّعة بل أَوومت
يف وعظ  اباذكار ب األقد النووِي يفع :هبوعمت والتابع ،اوالزوجة زوجِه ،خيالش التلميذ ي -2

نسان ى اإلعل فيجب ،ا تتأَكد العنايةُ بهمم الباب ذَاأَن هاعلم ": 4الاإلنسان من هو أَجلُّ منه وق
يغلب علَى ظَنه  إذا مل ،كر لكُل صغري وكبِرينمر بِاملَعروف والنهي عن املُواأل ،والوعظ ،النصيحة

  ."ترتب مفسدة على وعظه

                                                 
 .772و 771ص ،1 الغزايل، ج، أبو حامد إحياء علوم الدينانظر  -1
 .66-65-64ص ، ابن تيمية،احلسبة -2
  .772ص  ،1 ج، وإحياء علوم الدين ،62ص  ،2ج ، التشريع اجلنائي يف اإلسالم - 3
 .274، مرجع سابق، صلنوويا ،األذكار - 4
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وقال يف باب ما يقوله  ،يهبأل سبةولد بالنالب ،ابة لزوجهالزوجة بالنس نوويمام الق اإلأَلْحو     
ابع إذا رأَى شيخه وغريه ممن يقتدي اعلم أنه يستحب للت" 1:أو حنوه إذا فعل ذلك ،للمتبوعالتابع 

وإن  ،فعله ناسيا تداركه انفإن ك ،نه بنِية االسترشادع شيئا يف ظاهره خمالفة املَعروف أَن يسأله ِ،هب
  ."بينه لهنفس األمر  ه عامدا وهو صحيح يفلفع

 للعلم من حيث فبعد أن قرر كأصل عام أن املُحترم هو األستاذُ املُفيد ،مام الغزالي تفصيلإلول    
قال  بسقوط  ،هويعامله مبوجب علمه الذي تعلمه من ،وال حرمة لعامل ال يعمل بعلمه, ينالد

وعلم أَن احملتسب , ريه غالرِحلة إىل على احلسبة على املتعلّم إذا مل جيد إلّا معلما واحدا وال قدرة له
رب الصف, ه أو مستمعا لقولها لككون العامل مطيع, ول إليهصقادر على أَن يسد علَيه طريق الو هعلي

وخيتلف ذلك  ،اال يبعد أَن يرجح أَحدمهو, والسكوت على املنكر حمذور, على اجلهل حمذور
تركه باجتهاد و ناط االحتسابف 2.مبهمات الدينوشدة احلاجة إىل العلم لتعلقه  ،ربِتفاحش املُنك

املَحذورين باآلخر ويرجح بنظر الدين ال مبوجب  أَحد يزنو, الْمحتسب حىت يستفيت فيها قلبه
            3.اهلوى والطبع

  :عن املنكر انالصبي ي - 3 
بلْ لَو , أَنه يجِب إنكَار الصغرية والْكَبِريةونقَلَ عن الْأَئمة , يتمي بِالْوجوبِصرح ابن حجر اهل     

، كَمنعِ الصغريِ والْمجنون عن شربِ الْخمرِ والزنى, الْفعلُ معصيةً لخصوصِ الْفَاعلِ لَم يكُنِ
: وقَالَ ،ورجح الْحجاوِي الاستحباب, الْجوزِيورجح ابن مفْلحٍ والسفَارِينِي الْوجوب عند ابنِ 

اليلَى اَألوع كَاراِإلن بحتلُوغِسونَ الْبد ينالَّذ ا ،ديملعتو ما لَهيبأْداثًا تإن ا أَموا ذُكُوراٌء أَكَانو4.س   

منوها وتكريرها، وتتمثل النتائج بعد ذلك يف  ال يلغيها، لكنه يساعد على ءاألخطاالتستر على ف    
شف املتأخر ملا يدمره والطاحل، ويف حاالت تشبه الك يذهب بالصاحل ينوع من االنفجار الذ

إن احلرب نفسها ": الثانية ةاحلرب العاملييقول أحد جنراالت . بنية شخص من الناس السرطان من
   ."لتراكم ثالثني سنة من األخطاء ةكانت نتيجمل تكن خطأ، لكنها 

                                                 
  .280صرجع السابق، امل - 1
  .158ص ، 2ج ، الغزايل، إحياء علوم الدين - 2
  .412-411، ص2 ج رجع السابق،امل - 3
 .66-65-64صاحلسبة، ابن تيمية،  - 4
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لبعض الوقت، لكن العاقبة سوف تكون سقوطنا يف  ...جمتمعناصحيح أننا قد نستر فضائح     
   1.أنكى أنواع االيار ويكون دائما ه من الداخل يارأعني أنفسنا، وايارنا من الداخل، واال

   :جناز هذه املهمةيف إه الكسل مع اعتماد كل فرد على غري: سادسا
الزال إنسان العامل اإلسالمي هو إنسان ما بعد احلضارة كما يسميه ": يقول حممد البوطي    

إنه إنسان منهك راكد خامد، يرتع إىل الراحة والدعة، وتستهويه  -محه اهللار–مالك بن نيب 
                                     2".األسطوريةاألفكار 

 ، وبني الرغبة يفاالناس مجيعفرق كبري بني الرغبة يف التغيري؛ اليت هي جامع مشترك بني ...    
رقي، حنن سلما إىل كل  جعلها اهللا األسباب اليتتعاطي  سلوك سبل التغيري، حنن نفقد الرغبة يف

هم الذين ال  ، كثريون...غبتنا يف التغيريراليت البد أن تكون الثمن ل لتعاطي الوسائ نفقد الرغبة يف
  ‼يستطيعون أن يصربوا على ممارسة هذه األسباب، فلماذا ال يصربون؟

 التقاعسة صاحبها، ويف املقابل إليها دليل على قوة عزمي ةاخلريات واملسابقإىل فعل  ةرإن املباد    
 بها، ومتكن الشيطان منه،أو التسويف فيها دليل على عجز صاح عنها أو التثاقل يف القيام ا

: - رمحه اهللا–احلسن يقول  ،اهللا من صفات املنافقني هفالتكاسل عن فعل اخلريات مذموم، بل ذكر
ولست بغدك، فإن يكن غدا لكفكن يف غد كما كنت اليوم، وإن  إياك والتسويف، فإنك بيومك"

     3".  فرطت يف اليوممل لك غد مل تندم على ما 
فقد وزع ، النهي عن املنكر لتركمدعاة  واالعتذار بذلكالرتكان إىل الغري ا وحىت ال يكون    

د واألسرة والوايل الشرع املسؤوليات على كل فئات اتمع مراعياً يف ذلك التدرج ليشمل األفرا
كُم مسئُولٌ عن وكُلُّ، لُّكُم راعٍكُ« : - صلى اهللا عليه وسلم-ال رسول اهللا ، قاألعلى للدولة

هتيعرا، اِإلمر امهتيعر نئُولٌ عسمئُولٌ عٍ وسم وهو هلى أَهاعٍ فلُ رجالرو ،هتيعر نأَةُ عرالْمو ،
 ،ه ومسئُولٌ عن رعيته، والْخادم راعٍ فى مالِ سيدومسئُولَةٌ عن رعيتهاراعيةٌ فى بيت زوجِها 

سماعٍ ور كُلُّكُمو هتيعر نئُولٌ عسمو الِ أَبِيهى ماعٍ فلُ رجالروهتيعر نوقال تعاىل 4.»ئُولٌ ع :
                                                 

 .271271271271ص  مرجع سابق، مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي، عبد الكرمي بكار،  -1
 .8و7مرجع سابق، ص م، حممد سعيد رمضان البوطي، جودت سعيد،1995مفهومه وطرائقه، ندوات الفكر املعاصر: التغيري -2
  .18،19، صKhabab00@hotmail.comمعامل على طريق النهضة، خباب بن مروان احلمد،  -3
يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس، :، ويف كتاب844: رقماجلمعة، باب اجلمعة يف القرى واملدن، : يف كتاب يالبخار رواه - 4

: فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر، رقم: اإلمارة، باب: ، ومسلم يف كتاب2232:يف مال سيده، وال يعمل إال بإذنه، رقم العبد راع: باب
  .1627: ما جاء يف اإلمام، رقم: اجلهاد عن رسول اهللا، باب: ، والترميذي يف كتاب3408
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بالغه الدعوة هم أقرب الناس إليه، قال بإ -صلى اهللا عليه وسلم-لذا كان أول من أمر النيب     

��m: اهللا تعاىل �r� �q��p��ol� � � � �¢������m: وقال تعاىل ،]الشعراء[� �¡

±������°��¯��®¬��«��ª©��¨��§��¦¥���¤�����£l�����]هو ابن  وها 1،]طـه
وال ختلد إىل كسل ، فما ،  تنتهبواعلم أنك يف ميدان سباق، واألوقات : "اجلوزي يوصينا قائالً 

فات إال بالكسل، وال نال من نال إال باجلد والعزم، وإنَّ اهلمة لتغلي يف القلوب غليان ما  فات ما
  2".يف القدور

  :شو الكسل، ومتكنه من نفس املسلم ما يليفاب سبأولعل أهم     
فإن من عرف اهللا تعاىل بأمسائه  ؛النفوس بعظمته يفواجلهل  :عدم معرفة اهللا حق معرفته -1

نفسه على التقصري يف عبادته، أو الوقوع يف معصيته، أو اخللوة باخلطيئة، أو  ؤوصفاته، مل جتر
  3.ةااهرة بالسيئ

واملسؤولية اليت أنيطت به،  :عدم استشعار حجم األمانة امللقاة على عاتق هذا اإلنسان -2222
كل تغيري، وليس راجعا إىل دستور التغيري يف حياة الناس راجع إىل عالقتهم مع اهللا، الذي بيده ف

إما تغيريان اثنان ال ثالث هلما، أحدمها يتعلق  ...عالقتهم مع الدنيا املتمثلة يف املتغريات املادية
يتعلق بالنفس  :وثانيهما برمحة منه،... لنا اهللا عز وجل بهبعامل املادة الذي من حولنا؛ وقد تكفل 

؛ وهذا هو التغري أو التغيري الذي محل اهللا - عز وجل-اإلنسانية من حيث تعلق هذه النفس باهللا 
  ؟مع الكسل العظيمة املسؤوليةهذه فكيف يستقيم أداء  4...اإلنسان مسؤوليته

                                                 
   .82-81ص احلسبة، ابن تيمية، - 1
 .18، صKhabab00@hotmail.comمعامل على طريق النهضة، خباب بن مروان احلمد، نقال عن  .286ص، صيد اخلاطر -  2
 .21ص ،فبصل بن سعود احللييب وعالجه، وأسبابه هالفتور مظاهر -3
  .27272727- 26262626ص  مرجع سابق،  وجودت سعيد، رائقه، حممد سعيد رمضان البوطيمفهومه وط: التغيري -4



110 
 

فما أكثر ما يعمل  :تربوي يف إعالء اهلممعدم قيام احملاضن العائلية واملدرسية بواجبها ال -3
على تنشئة أبنائهم على حياة الدعة والكسل، من خالل تدليلهم،  -ودون شعور منهما–الوالدان 

 -بعد ذلك–وحتقيق كل رغبام، ودون حتميلهم أدىن جهد يف ذلك، ليأيت املعلم يف املدرسة 
طبق من ذهب، لتالميذه العلمية، ويف كل املواد، على  ةتقدمي املادفيكمل ما بدأه اآلباء، من خالل 

   1."ه أبوهكان عود وينشأ ناشيء الفتيان فينا على ما قد:ّ"األعزاء

فواقع الساحة اإلسالمية من حيث التشرذم، والتناقض والتباغض  :غياب مبدأ األخوة اإلسالمية -
الواقع إمنا ... ،وليت األمر وقف عند وجود خطابني أو تيارين اثنني ،والتعدد ال يرضي اهللا تعاىل

وكل تيار فيه املتساهل واملعتدل ... ،أن الساحة تغص بالتيارات واجلماعات والفئات
وأمام هذا التناقض العجيب، تربز يف ساحة العمل اإلسالمي ظواهر شوهاء تسيء ... ،واملتطرف

مما حتسن، مسببة هدر األوقات وتبديد الطاقات، ووالدة املزيد من املشكالت  رإىل اإلسالم أكث
  . املعوقاتو

عن التناهي عن املنكر، كعنصر من عناصر ترقية اجلماعة، فلم  عبد ايد النجاروقد حتدث     
إن هذه القواعد الثالث : "...يذكره إال بعد ذكر عنصرين مها قوام األخوة اإلسالمية، حيث يقول

ويكتلها  ةالقوى الفردي دبتأهيلها ألداء مهمتها اخلالفية، فالتكافل حيش ةتتكامل يف ترقية اجلماع
إىل احلق واخلري، والتآمر  اويصنع اللحمة اجلماعية، والتشاور يرشد الرأي والعمل فيسددمه

لو تأملنا يف ضعف ، ويباملعروف يعصم من الزيغ، وحيفظ السريورة على اخلط اخلاليف السو
جلماعي ال خترج عن األسباب املتعلقة باجلانب ا لوجدنا ياجلماعات وقصورها يف أدائها احلضار

   2."هذه القواعد بعضها أو كلها اخللل يف

يف تصوري أن الشقاق االجتماعي هو أكرب العوامل املؤثرة يف انقالب : "يقول عبد الكرمي بكار    
فإن  ةاالجتماعية، وضعف التوجه حنو املصري املرغوب، فحيث تفقد قيادات اتمع اجلاذبي ةاحلرك

بية اليت تقوم الصفوة والقوى الشع التقليد، فتكون النتيجة نوعا من االنفصام بنيالعامة تكف عن 
   3"عادة بدور التنفيذ

                                                 
 ، صالصاحليعبد الرمحن األمر باملعروف والنهي عن املنكر، الكرت األكرب من  -1
  .63ص ،1م، ج1999: الطبعة األوىل فقه التحضر اإلسالمي، عبد ايد النجار، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، -2
  .288ص.مرجع سابق، عبد الكرمي بكار،مقدمات للنهوض بالعمل الدعو،  -3
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إن التاريخ واهلزائم اليت أصيب ا املسلمون؛ هي من صنع اهللا تعاىل، : "ويقول الشيخ البوطي    
نفسنا، وهذا التغيري خلصه ولكنها جاءت مطابقة ملا بأنفس الناس، وحلدوث التغيري ينبغي تغيري ما بأ

إذ نسعى لتغيري ما ... وحنن... التزكية... ، بكلمة تتكرر كثريا يف كتابه املبني-عز وجل-بيان اهللا 
حىت ... وجود الرأي والرأي اآلخر ضرورة على الطريق: بأنفسنا ولتزكيتها، ينبغي أن نعلم أن

يف ... اهر اتمع متمثال يف ترابط أفرادهيطفو على ظ... يكون ما يفرزه هذا التغيري سلطانا عجيبا
ذلك ... احلب الذي يتنامى بني فئاته، متمثال يف تساقط عوامل الفرقة والشحناء والبغضاء مما بينهم

   1.ألن تغري النفس رهن بأن يكون كل فرد مسؤوال عن واقعه

   :االحنراف يف التدين: سابعا
يترك الرجل األمر باملعروف والنهي عن املنكر فتنة الشبهات أشد من فتنة الشهوات فقد     

د إليه أبداً أما من تركه لشبهة فلن يعو ،لكنه قد يقوى قلبه يوماً ويعود للجادة ،لتكاسله أو جبنه
وبعضها متجدد، ...وهذه الشبهات بعضها قدمي منذ عهد اخلالفة الراشدة حىت تزول تك الشبهة، 

   .وأهلهالعلم  بسبب بعد الناس عن... يظهر يف كل زمن

ولكثرة  ،بسبب تأثر عقول الناس بالفكر الغريب ،ويف زماننا هذا ظهرت عدة شبهات    
تسلط عليها العقل بتقسيماته  القيم إذاف 2...،اإلجتاهات الفكرية الضالة اليت غزت عقول الناس

أمكنه أن يوفر للناس  -وال يكون ذلك إال عند اضمحالل الروح-واحتماالته وموازناته، 
ال ميكن تصنيف درجة مسو األخالق ... منها جتعلهم يف حل من االلتزام بالكثري ،تأويالت
اليت تتوىل ذلك؛ وهي ختتلف  يمن خالل نظام أو قانون، وإمنا األعراف والثقافة العامة ه ورمزيتها

  :يف عصرنا ما يلي أبرزها منصور هذا االحنراف عديدة لعل  3.بني اتمعات والعصور خالفا بينا
ما من مذهب فلسفي أو سياسي  :تنايف النهي عن املنكر مع احترام احلرية الشخصية اعتقاد -1

فيصرف الناس عن االستمساك ، يف األمة املسلمة فيوهي بنياا أراد أن يضرب، أو اجتماعي أو فين

                                                 
- 28282828-47474747ص، مرجع سابق. جودت سعيد. حممد سعيد رمضان البوطي. م1995ندوات الفكر املعاصر. مفهومه وطرائقه: التغيريانظر  -1

    .بتصرف 34343434- 35353535
  .4، حامد بن أمحد آل بكر، ص))حتى ال تغرق السفينةُ((اَألمر بِالْمعروف والنهِي عن املنكر واحلقوق الشخصيةُ  :انظر - 2
 .سلسلة املسلمون بني التحدي واملواجهة. أسس وأفكار يف التراث والفكر والثقافة واالجتماع ارية شاملة،من أجل انطالقة حض - 3
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هذه فال جتد فتنة يف الناس أسرع وأنكى من ..."أغلوطة احلرية الشخصية"باهلدي، إِال رفع شعاراً 
   1...تزج باتمع يف نزاع مع كل القوى حىت قوى الطبيعة وقوة اهللا ...كلمة اإ ...،غلوطةاأل

النهي عن املنكر هي احلفاظ على اتمع كله من السوس الذي ينخر ...القاعدة اليت قام عليه     
احلكيم خبصوصيات الناس يف هذا الباب، إذ ضبطت هذه يف عظامه، ورغم هذا فقد اهتم الشارع 

��m��H:يقول سبحانه الفريضة بالنهي عن التجسس، � G� � F� � � � � � � E� � D� � C� � B� � A
K��J��IL���R���Q��P��O��N���MS����Z��Y��X��W���V��U��T

[\� �^� � ]_� �d� � c� � � b� � a� � � `�l� � ��]اترجفقد جعل من شروط املنكر الذي ، ]الْح
واء عن طريق البصر أو السمع أو غريها من ـس" أن يكون ظاهراً بدون جتسس، ينهى عنه،

 ،تركه حرمة إال ما ظهرت أماراته أو آثاره ويكون يفرار ا، سن االستظحىت لو غلب ال ،احلواس
 ،مثل أن خيربه من يثق به أن رجالً خال برجل ليقتله ،يفوت استدراكها فيجوز اإلقدام والكشف

    2".بحثيتجسس ويقدم على الكشف وال أن فيجوز له يف مثل هذه احلالة، ا أو بامرأة ليزين
طاملا أنه  ،ضمن لإلنسان أن يعيش يف اتمع آمنا مطمئنا حمترما موقرا اإلسالمأن  وذلك

، أما إذا حاد عن الطريق فإن اإلسالم جعل لكل أمر معوج ما الصحيح املستقيم الطريقسلك 
البيوت من أحد الثقوب أو حرم النظر إىل داخل  اإلسالمإن  بل، والتقومي اإلصالحمن  يناسبه

: -صلى اهللا علييه وسلم – القاسمقال أبو : قال –رضي اهللا عنه–فعن أيب هريرة ...، الفتحات
 وعن، ))مل يكن عليك جناح ،فحذفته حبصاة ففقأت عينه ،لو أنَّ امرأً اطلع عليك بغري إذن((

فإن  ،إياكم والظن((  :قال -صلى اهللا علييه وسلم –أن رسول اهللا  –اهللا عنه ضير– هريرةأيب 
، وال تدابروا، تباغضوا وال، جتسسوا وال تنافسوا وال حتاسدوا ، والالظن أكذب احلديث

صلى اهللا  –مسعت رسول اهللا: قال  –اهللا عنه رضي–معاوية  وعن، ))وكونوا عباد اهللا إخواناً
   3.))مني أفسدم أو كدت أن تفسدهمإنك إن اتبعت عورات املسل((: يقول -علييه وسلم

ولو من وجه  ،رين ا بعض احلق، ال ينفي أن يكون لآلخاقتسام األشياء عدالة وارتضاء إِنَّ    
ن وشأنه وماله من ، فكل أمر اإلنسابِخال من حق اآلخرين فيه، خفي، فليس الذي ميلكه هذا

                                                 
   .9ص ،حممود توفيق حممد سعد ه تغيري املنكر،فق - 1

  .بتصرف، 314، صاملاوردى ،األحكام السلطانية والواليات الدينيةعن  - 2
  .5، صبن أمحد الرحيلي ود، محقواعد مهمة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ضوء الكتاب والسنة - 3
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، تقواه جسده وعقله وقلبه، ماله وولده وعلمه: املوجودات حساً ومعىن، لغريه فيه بعض احلق
ما هو  ،"حديث السفينة"من خالل  - صلى اهللا عليه وسلم- وقد كشف لنا النيب  1.وقدره وجاهه

كلمات ب تف الضاللة فيهم حني ،الشخصيةواحلرية ان حبق امللكية االفتت منغالب على الدمهاء 
لو خرقنا يف نصيبنا خرقاً ومل نؤذ من (( :تقال، حتمل يف ظواهرها طيب املقاصد، وحسن الدوافع

ولكن من حتت  ،لبصائر فال تنفذ يف عقىب األشياء، تلقي بالغشاوة على افاتنة تكلما: ))افوقن
كثري كلمات هي أصل الداء، وجرثومة الفساد، يف  ،تلك الكلمات الطامة، اليت ال تبقي وال تذر

لوها فلسفة االمتالك يف ، وال يفقه قائفال تفقه كنههاكلمات يغشى بريقها البصائر  ،من احلياة
 ،يزعم أنه يفعلها لكيال يؤذي غريهمث . اليد فيما ميلك بفضل اهللا تعاىل ليس املرء مبطلق: اإلسالم

                     .وهو يف حقيقة فعله ال يؤذي فحسب، بل هو يدمر وميحق
ومل منر على  ،لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقاً فاستقينا منه((: يف رواية ألمحد فقال األسفلون

: فأخذ فأساً فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا((: ، ويف رواية للبخاري))مهأصحابنا فنؤذي
وهنا برز صنيع املداهنني املصانعني، الذين يبغون  ،))تأذيتم يب والبد يل من املاء: فقال  مالك؟ 

: -كما يف رواية لإلمام أمحد- فقال بعضهم(( ،"احلرية الشخصية"الفتنة يف األرض، حتت شعار 
ال، فإن أخذوا على يدي ذلك اخلارق، ومل ينخدعوا مبقاله : ، وقال اآلخرون))إمنا خيرق يف نصيبه
 .جنا اجلميع، وإِن تركوه خيرق يف نصيبه خرقاً هلكوا مجيعاً احلرية الشخصيةر املداهن، الرافع شعا

يشري إىل وقائع مثلها يف حياة الناس،  "أصحاب السفينة"يل لوقائع األحداث يف املشبه به هذا التفص
   .يف هذه األرض

، وهو مكان دال على "سفينة"اختار موقع أحداث املشبه به  -صلى اهللا عليه وسلم-والرسول     
ليهدي الناس إىل أنَّ هذه األرض وما عليها، ال تقل  ،تعرضه للمخاطر اجلسام، اليت ال ختفىعظيم 

تعرضاَ للمخاطر اجلسام عما تتعرض له السفينة يف حبر جلي، قد تكون خطايا بعض ساكنيها سبباً 

»��¬����®��¯��°��m:قال تعاىل ،حني ال يأخذون على أيديهم ،هلالك مجيعهم
���´��³���²��±�������À��¿��¾��½��¼��»��º��¹��¸��� ¶µ

                                                 
 .6املرجع السابق، ص - 1



114 
 

��Î� �Í��Ì��ËÊ��É�� �È��Ç��Æ��� � �Å� �Ä��Ã��ÂÁ
���Ï�ÐÑ�l����]1.]األنفال   

وهذا احلديث عظيم جليل القدر، استنبط العلماء منه فوائد عظيمة يف باب األمر باملعروف     
صلى اهللا عليه –واعلم أن يف متثيل النيب ": - رمحه اهللا تعاىل- قال ابن النحاس. والنهي عن املنكر

  : منها هذا مجلة من الفوائد -وسلم
أن املسلمني مشتركون يف الدين الذي هو آلة النجاة يف اآلخرة، كاشتراك أهل الدنيا يف  -�

السفينة اليت هي آلة النجاة يف الدنيا، وكما أن سكوت شركاء السفينة عن الشريك الذي أراد 
هم يف الدنيا، كذلك سكوت املسلمني عن الفاسق وترك اإلنكار عليه سبب فسادها سبب هالك

  . هالكهم يف اآلخرة، بل يف الدنيا، كما يف األحاديث اآلتية إن شاء اهللا تعاىل
أنه كما ال ينجي الشركاء من اهلالك قول املفسد، إمنا أفسد فيما خيصين، كذلك ال ينجي  -�

إمنا أجين على ديين ال على دينكم، وعليكم : رتكب املنكراملسلمني من اإلمث والعقوبة قول م
أنفسكم، ويل عملي ولكم عملكم، وكل شاة معلقة بعرقوا، وحنو هذا الكالم مما جيري على 

  . ألسنة اجلاهلني، ألن شؤم فعله وسوء عاقبته فساد يشملهم أمجعني
أن أحد الشركاء يف السفينة إذا منع املفسد من خرقها كان سببا يف جناة أهل السفينة كلهم،  -�

كذلك من قام من املسلمني بإنكار املنكر كان قائما بفرض الكفاية عنهم، وكان سببا لنجاة 
  . املسلمني مجيعا من اإلمث، وله عند اهللا األجر اجلزيل على ذلك

�- كنر من أهل السفينة على الشريك الذي أراد خرقها، فاعترض عليه معترض أنه إذا أنكر م
منهم، نسب ذلك املعترض إىل احلمق وقلة العقل، واجلهل بعواقب هذا الفعل، إذ املنكر ساع يف 
جناة املعترض وغريه، كذلك ال يعترض على من ينكر املنكر إال من عظم محقه وقل عقله، وجهل 

ذ املنكر قائم بإسقاط الفرض الواجب على املعترض وغريه، وساع يف عواقب املعصية وشؤمها، إ
  . جنام وخالصهم من اإلمث واحلرج

أن من سكت عن خرق الشريك السفينة مع استطاعته حىت غرق، آمث فيما نـزل به، وعاص  - �
  . بقتل نفسه، كذلك الساكت عن إنكار املنكر آمث بسكوته، عاص بإهالك نفسه

                                                 
 .بتصرف بسيط ،5توفيق حممد سعد ص فقه تغيري املنكر، حممود - 1
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سفينة إذا سكتوا عمن أراد خرقها كانوا هم وإياه يف اهلالك سواء، ومل يتميز أن شركاء ال -�
املفسد يف اهلالك من غريه، وال الصاحل منهم من الطاحل، كذلك إذا سكت الناس عن تغيري املنكر 

  . عمهم العذاب ومل مييز بني مرتكب اإلمث وغريه، وال بني الصاحل منهم وغريه كما سيأيت
من الشركاء على خرق السفينة إال من هو أمحق، يستحسن ما هو يف احلقيقة  أنه ال يقدم -�

قبيح، وجيهل عاقبة فعله الشنيع، كذلك ال يقدم على املعصية إال من استحسنها لنفسه، وجهل ما 
فيها من عظيم اإلمث وأليم العاقبة، إذ لو علم حق العلم أنه يفعل يف دينه مبعصيته من الفساد ما 

  . السفينة؛ ملا أقدم على املعصية أبدا يفعله خارق
أنه ال يقدم على خرق السفينة من آمن يقينا مبا يف خرقها من هالكه، إذ ال يقدم على إهالك  -	

نفسه إال من جهل أو شك فيه، كذلك ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن بوعيد اهللا تعاىل وأليم 
ق وهو مؤمن، وال يشرب اخلمر حني يشرا وهو عذابه على الزىن، وال يسرق السارق حني يسر

   1.مؤمن

، تستقيم حركته وسلوكه فيما حقائق االمتالك يف اإلسالمعن حني يستقيم تصور اإلنسان     
ألن يف تعديه  يتعداه،ال  عنده،حداً يقف  تعاىل،فيعلم أن حلرية التصرف فيما ملكه اهللا  ميلك،

   .عمداً، وما كان منها سواء ما كان منها جهالة ...،اآلخرينضرباً من االعتداء على 

ن املداهنني املرجفني يف إمنا يرفعها لواءاً مجهرة م ))هإمنا خيرق يف نصيب((هذه املقابلة اإلبليسية     
على الدمهاء، الذين يلهثون خلف كل  "احلرية الشخصية"دلسون ذه األغلوطة اإلبليسية ، ياملدينة
مبا تشتهيه نوازع ، ، ويبهرج هلم أغلوطاتهتكاليف الصالح واإلصالحرفع عنهم ، مبا يناعق

، تصوير ملا يكون من من حال األعلني -ى اهللا عليه وسلمصل-وفيما ذكره النيب  ...احليوانية فيهم
، حيمل مجعُ من غريهم أوزار وإن كثرياً مما يقترفه اجلاهلون ،ىل اخلطايابعض األمة من دافعات إ

منها ما هو . منهم، من أساليب حاملة على ذلك اضطرارهم للتردي فيه، مبا يكونو ،محلهم عليه
   2.، ومنها ما هو عن غفلة وجهالةمقصود

                                                 
، 	�	�	�	�-�������� ، حامد بن أمحد آل بكر، ص))حتى ال تغرق السفينةُ((اَألمر بِالْمعروف والنهِي عن املنكر واحلقوق الشخصيةُ  :انظر - 1

  .عبد العزيز الراجحي، القول البني األظهر يف الدعوة إىل اهللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكروانظر 
 .6666حممود توفيق حممد سعد ص. فقه تغيري املنكر - 2
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املزعومة؟ أيف مشارق األرض  "حلرية الشخصيةا"أين تلك  :القولأل أصحاب هذا لنا أن نسمث     
حيثما حل  -على رغم أنفه-أنظمة ملرء باخلضوع واالمتثال لقواعد ويطالب ا ؟أم يف مغارا

  1.وارحتل

صلى اهللا - النيب أقام  :العلم بنية فاعل املنكر ماملنكر لعداعتقاد سقوط واجب النهي عن  -2
ديهم أيا كانت ، واألخذ على أينسانية أمام فريضة تغيري املنكر، ومنع أهله منهاإل -عليه وسلم

يف هذا   ؛ ألن والتخلي عنه، أو التوقف فيهنيام ومقاصدهم، قياماً ال تستطيع الفكاك منه، 
  . فا ا يف محأة اجلاهلية وخباهلاالتوقف والتخلي إخراجاً هلا من أفق اإلنسانية املسلمة وقذ

، ه عناصر املشبه به على هذا النحوباختيار ،"السفينة ثحدي"يف  -صلى اهللا عليه وسلم- وهو     
ها إىل دوافع فعل املنكر ، ال ينظر فياملنكر ضرورة حياةفريضة تغيري  أبلغ يف هدي األمة إىل أنَّ

  . ها حسن نوايا اجلاهلني احلمقىاملاحقات قد يكون مبعث، فإن كثرياً من ونوازعه

يكون راضيا  أن إماحد موقعني، إىل أنه حيتل أنشري  فإننا، كرذ نتحدث هنا عن مرتكب املنوإ    
عليه، فإن كان راضيا فهو يرتكبه إما جهال وإما جرأة، عن فعل منكره هذا، وإما أن يكون مكرها 

ويف احلالني ينبغي يه عنه، إذ هو تعليم له إن كان جاهال، وترقيق لقلبه إن كان متجرئا، وكال 
أما إن كان مكرها حتت أي ضغط بشري أو مادي، فقد يكون يف ... ،املوقفان مطلوبان شرعا

، بكل صدق وشفافية، إذا ماكان معذورا حقا يف ارتكاب ما يه تنبيها إىل إعادة النظر يف أمره
  .ارتكبه

 وفقه،إذا كان هذا احلسن مثرة علم  إالّ  إليه،ال يثمر خرياً وال يهدي  وحده،إن حسن النية     
يف وجه من يتواىن عن تغيري املنكر الواقع اغتراراً حبسن نوايا  الباب، أغلق بذلكو وبصرية، ةوحكم
   2.فاعليه

  
ب علينا ال جي: يقول بعض الناس :مع صالح النفس اآلخرين إصالحة يمهاالعتقاد بعدم أ - 3

 ،وبني أنه ال يضرنا ضالل اآلخرين ،حيث أمرنا اهللا تعاىل باالهتمام بأنفسنا ،النهي عن املنكر

                                                 
  . 21، حامد بن أمحد آل بكر، ص))حتى ال تغرق السفينةُ((اَألمر بِالْمعروف والنهِي عن املنكر واحلقوق الشخصيةُ  :انظر -1
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��m��e��d��c��b��a: واستدلوا على ذلك بقوله تعاىل � `_��^��]��\��[
�m��l���k��j��i���h��gf�p��o����nl���]املائدة[.  

اشترط اهللا تعاىل لعدم إصابة فقد  ،هة يف اآلية نفسها ملا نطقوا الو تدبر أصحاب هذه الشب    

�m���c :تعاىلحيث قال  ،بسبب ضالل اآلخرين أن يكون الشخص مهتدياً ،الضرر �b��a
f��e� �dl ]ا  ،اهللا عليهإالّ إذا أدى ما أوجبه وال يصري الشخص مهتدياً  ،]املائدةومم

وكثري من املفسرين  ،وقد بين هذا بعض الصحابة والتابعني، ...عليه أن ينهي عن املنكر هأوجب
هذه اآلية آكد آية يف وجوب النهي عن ": بن املبارك عبد اهللايقول  ،واملتأخرينوالعلماء القدامى 

 ...بعضاًزموا صالحها بأن يعظ بعضكم احفظوها وال m�_��^lاملنكر ألن معىن 
   1".ويرته عن القبائح والسيئات

بعد أن محد اهللا وأثىن : -رضي اهللا عنه- قال أبو بكر : روى اإلمام أبو داود عن قيس قال    

^��_`���m :آلية وتضعوا على غري مواضعهاإنكم تقرؤون هذه ا! يا أيها الناس": عليه
f��e��d��c��b��al�� � الناس إذا رأوا الظامل ن إ((: يقولوإنا مسعنا النيب ، ]املائدة[�

قد روى اإلمام الترمذي عن حذيفة بن و ،))يديه أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب فلم يأخذوا على
نفسي بيده لتأمرن  والذي((: قال -لى اهللا عليه وسلمص-عن النيب -رضي اهللا عنه-اليمان 

من عنده فتدعونه فال باملعروف ولتنهون عن املنكر أو ليوشكن اهللا أن يبعث عليكم عقاباً 
  .))يستجيب لكم

�mf��e: إن ما فسرت به اآلية: د يقالق     �d�cb��a_��^l���
من سقوط  -رضي اهللا عنه-ال يتفق مع ما جاء يف تفسريها يف حديث أيب ثعلبة اخلشين � ،]املائدة[

أبا ثعلبة سألت ": و داود عن أيب أمية الشعباين قالفقد روى اإلمام أب، النهي عن املنكر...وجوب 
أما : قال؟ "نفسكمأعليكم ": كيف تقول يف هذه اآلية! يا أبا ثعلبة": فقلت –رضي اهللا عنه  –

بل ائتمروا (( :لفقا - صلى اهللا عليه وسلم- رسولالسألت عنها  ،لقد سألت عنها خبرياً! واهللا
 إذا رأيت شحاً مطاعاً، وهوى متبعاً، فإن من ورائكم أيام حىت ،باملعروف وتناهوا عن املنكر

                                                 
 .10-9ص  ،هلي، فضل إاألمر باملعروف والنهي عن املنكر شبهات حول - 1
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 .))هأجر مخسني رجالً يعملون مثل عملللعامل فيهم  ،الصرب، الصرب فيهن مثل قبض على اجلمر
  .1))مخسني منكم أجر ((: قال "؟أجر مخسني منهم! رسول اهللا  يا": وزادين غريه قال

  :وجهنيمن  يكون -رضي اهللا عنه-حتجاج حبديث أيب ثعلبة هذا االعلى والرد     
حتّدث الرسول الكرمي يف هذا احلديث الشريف عن األحوال االستثنائية اليت يؤجر العامل  -     

الطارئة واألحوال ومن املعلوم أن للظروف  ،، وذلك لشدافيها أجر مخسني رجالً من الصحابة
  .ما ثبت لعامة األحوال من األحكاما معارضة  توال تثب، أحكامها ورخصها

النهي عن  ...وجوبهذه الرخصة اليت جندها يف احلديث الشريف ال تدل على سقوط  -     
فإذا تعذر للمسلم  :عن املنكر درجات النهي...ذلك ألن و ،ملنكر حىت يف الظروف االستثنائيةا

  . يسقط يف حال من األحوال ، وهذا الفعليه أن يقوم به بالقلب ،القيام به باليد واللسان

��m_��^l :اآليةفخالصة الكالم أنه ليس يف      �� وال يف حديث أيب ثعلبة ، ]املائدة[�
بل جيب على كل مسلم أن يقوم به على قدر  ،ما يدل على ترك النهي عن املنكر -رضي اهللا عنه-

ال يرمي إىل أن جيعله صاحلاً يف  ،ن منهج اإلسالم يف بناء املسلم عقيدةً وسلوكاإذ أ 2،استطاعته
فاألمة املسلمة ال يكون املرء فيها  ،بل يتجاوز ذلك إىل أن جيعله الصاحل املصلح فحسب،نفسه 

ومصلح ملا حوله إنساناً  نفسه،بل هو صاحل يف  حباله، منصرفاً عن غريه، مشتغالً نفسه،صاحلاً يف 

m��h��g��fe��d���c��b��a:  يقول اهللا تعاىل ،وكوناً
��t��sr���q��p��o��n��m��l�����k��j��i

|�{��z��y� �x� � wv� �ul� ��¤���m ،]التوبة�[� � � �£�� � � �¢��¡

¥...±�l����]طه[، m��u��t��s�r���q��p��o��nm��l��k��j
�y��x��w��v����ba��`��_��~��}�|��{����z
fe��d��cl ]احلج[، m²���±���°��¯��®��¬��«�...Ã�l����

  .]التحرمي[
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الذي به تقوم األمة  احلق اآليات وغريها ميتزج الصاحل باملصلح ليشكل كنه املسلم هذه يف    
، واإلصالح معاالصالح الدعوة إىل ميتزج فيها  كثرية،أحاديث من جانب آخر السنة  ويف ،املسلمة

 :فقالقام رجلُُ إىل النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وهو على املنرب  :قالت، أيب هلبعن درة بنت ف
الناس أقرؤهم وأتقاهم  خري((: ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فقال  أي اإلسالم خريٌ؟! يا رسول اهللا
 مأقرؤه" الصالح الذَّايت امتزج. 1))املنكر وأوصلهم للرحمباملعروف وأاهم عن   وآمرهم 

  ."وأوصلهم للرحم رهم باملعروف وأاهم عن املنكرآم"باإلصالح اجلمعي  "وأتقاهم

 أو تغيريه،واإلعراض عن  املنكر،وقد جاءت أحاديث عدة حتذر سوء عقىب السكوت عن 
اهللا صلى -  على النيب دخلت" :ـ قالتعن عائشة ـ رضي اهللا عنها التغيري،االنشغال عن هذا 

ر شيء، فتوضأ وما كلم أحداً، فلصقت باحلجرة، رفت يف وجهه أن قد حضعف - عليه وسلم
الناس، إن اهللا يقول لكم  يا أيها(( :، فحمد اهللا وأثىن عليه وقالأمسع ما يقول، فقعد على املنرب

قبل أن تدعوين فال أجيبكم وتسألوين فال أعطيكم،  مروا باملعروف، واوا عن املنكر،
   2.))وتستنصروين فال أنصركم

 ما (( :يقول -صلى اهللا عليه وسلم-مسعت رسول اهللا : عن عبد اهللا بن جرير عن أبيه قالو    
إال  يغريوا،فال  عليه،يقدرون على أن يغريوا  باملعاصي،من رجل يكون يف قوم يعمل فيهم 

  3.))اأصام اهللا بعقاب قبل أن ميوتو

أول ما دخل  إنَّ((: -صلى اهللا عليه وسلم- ال رسول اهللاق: مسعود قالعن عبد اهللا بن و    
تصنع، فإنه  ، اتق اهللا ودع مايا هذا: ين إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل، فيقولالنقص على ب

فلما فعلوا ذلك  ،ال حيل لك، مث يلقاه من الغد، فال مينعه ذلك، أن يكون أكيله وشريبه وقعيده
m��_��^��]��\��[������Z��Y :مث قال ،بعضهم ببعضضرب اهللا قلوب 

��c���b��a��`dl� � � �[����m{l :إىل قوله�� كال، واهللا، (( :مث قال ]املائدة�
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، طراًولتأخذُنَّ على يدي الظامل، ولتأطرنه على احلق أ ،لتأمرنَّ باملعروف، ولتنهونَّ عن املنكر
  1.))ولتقصرنه على احلق قصراً

شاركة املفسدين هذا داللة باهرة على أن االكتفاء بالصالح الذايت واالعتصام من مكل ويف     
                                  2.نهل ما ميكيه تغيري املنكر الواقع ممن حوله، بك، ال يقي املرء من اهلالك إال إذا مجع إلإفسادهم

زعمت  :والفهم اخلاطيء للقضاء والقدر، اعتفاد اجتناب الفتنة باجتناب النهي عن املنكر -4

�����mX��W��V��Ul :صاروا كمن قال، ولواجبذا اهل تعد عن الفتنة بتركهاطائفة أا تب

�...��Z]��\�����[m: قال اهللا عز وجل عن هؤالء، ]ةالتوب[ � �� �cl����]وذلك  ،]التوبة
يلزمهم هو  فكان تركهم ملا ال يريدوابزعم أم خيافون الفتنة و عليهم،ألم تركوا الواجب 

   3.الفتنة
إذا كان قادرا على  ،ساالختالط بالنا موعد ،وجوب النهي عن املنكر بالعزلة طوال يسق    

النهي، ومل يكن يف غريه كفاية، بل احلضور مع املسلمني وتكثري سوادهم يف مجعهم ومجاعام 
... وغري ذلك من مصاحلهم ،وتشييع جنائزهم ،، وعيادة مريضهمومشاهد اخلري، وجمالس الذكر

هو املختار الذي كان  -على هذا الوجه–اعلم أن االختالط بالناس ": -ه اهللارمح–قال النووي 
وكذلك اخللفاء الراشدون ومن بعدهم ... وسائر األنبياء ،-صلى اهللا عليه وسلم-  عليه رسول اهللا

وقال أكثر ": قال الغزايلو 4،"وأخيارهمعلماء املسلمني  نمن الصحابة والتابعني، ومن خلفهم م
، املؤمننيلف والتحبب إىل للتآ ،واستكثار املعارف واإلخوان ،ةالتابعني باستحباب املخالط

   5."واالستعانة م يف الدين، تعاونا على الرب والتقوى
صلى اهللا عليه - اهللاغزونا على عهد رسول ": قال -ي اهللا عنهرض–هريرة  أيبويف حديث     

لو اعتزلت الناس يف هذا : فمررنا بشعب فيه عني طيبة املاء، فقال واحد من القوم ،-وسلم
صلى - فقال ،-صلى اهللا عليه وسلم-ولن أفعل ذلك حىت أذكر ذلك لرسول اهللا  ،الشعب

خري من صالته بسبعني عاما، أال  ،فإن مقام أحدكم يف سبيل اهللا ،التفعل(( :- اهللا عليه وسلم
                                                 

 .3774:األمر والنهي، رقم: املالحم، باب: بمذي يف كتارواه التر - 1
  .17 -16ص ،حممود توفيق حممد سعد فقه تغيري املنكر، - 2
  .5ص األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ياسر برهامي، - 3
  . 128128128128ص، مرجع سابق، الدمشقي الصاحلي أيب بكر احلنبليعبد الرمحن بن األمر باملعروف والنهي عن املنكر، الكرت األكرب من  - 4
 .665665665665ص، 1111جمرجع سابق،  ، الغزايل،إحياء علوم الدين - 5
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نه من قاتل يف سبيل اهللا فواق وا اجلنة؟ اغزوا يف سبيل اهللا، فإحتبون أن يغفر اهللا لكم وتدخل
   1.))اجلنةناقة أدخله اهللا 

إن (( :-صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا: قال - ي اهللا عنهرض-وعن عبد اهللا بن عمر    
 وال يصرب ،الناسخري من املؤمن الذي ال خيالط  ،ويصرب على أذاهماملؤمن الذي خيالط الناس 

   2.))على أذاهم
  
 بسبب نهي عن املنكرترك ال وبالتايل ،اعتقاد وجوب توافر العدالة يف الناهي عن املنكر -5 

ينا عنه، جيب علينا أن تم هن حيث ال جنتنب كل ما": يقول بعض الناس :التقصريوالنقص 
  :واحتج أصحاب هذا القول باملنقول واملعقول ،"عن املنكر اآلخرين يبأنفسنا بدل 

 :تعاىلوذلك يف قوله  نفسه،ذم اهللا تعاىل من أمر الناس باملعروف ونسي  :فقالواأما املنقول  

m���~��}��|{��z��y��x��w���v��u��tl ]البقرة[، 

m��x��w��v��u����t���s��r��q��p��o�����n��m��l��k: وقوله تعاىل

��}��|��{��z��yl������]الصف��[.� �

بخاري عن اإلمام ال روى فقد ،سوء عاقبة هؤالء - صلى اهللا عليه وسلم- كما بين رسول اهللا     
يجاء بالرجل ((: يقول -صلى اهللا عليه وسلم-مسعت من رسول اهللا ": أسامة رضي اهللا عنه قال

أي : ف به أهل النار فيقولونوفيطحن فيها كما يطحن احلمار برحاه، فيط ،فيطرح يف النار
إين كنت آمر باملعروف وال : ألست كنت تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر؟ فيقول! فالن

   3.))أفعله، وأى عن املنكر وأفعله

                                                 
حديث حسن صحيح، رواه احلاكم  :، وقال1574: يف سبيل اهللا برقمالغدو والرواح : باب، كتاب فضائل اجلهاديف  الترمذي أخرجه - 1

    .وفواق الناقة هو ما بني احللبتني، 160، ص 4ج .صحيح على شرط مسلم: ستني عاما، وقال: يف املستدرك ويف لفظه
، باب الصرب على كتاب الفنتيف بن ماجة ، وا2431243124312431: أخرجه الترميذي يف كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهللا برقم - 2

    .4032403240324032: برقم البالء،
  .6569: الفتنة اليت متوج كموج البحر، برقم: رواه البخاري يف كتاب الفنت، باب -3
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ليلة أسري يب رجاال تقرض رأيت ((: -صلى اهللا عليه وسلم– قال رسول اهللا: وعن أنس قال    
هؤالء خطباء : من هؤالء؟ قال :شفاههم مبقاريض من نار، كلما قرضت رجعت، فقلت جلربيل

   1.))وهم يتلون الكتاب أفال يعقلون ،من أمتك، كانوا يأمرون الناس بالرب وينسون أنفسهم

من يستجيب ملن يأمر مبعروف و ال يأتيه، وينهى عن  ،فاقد الشيء ال يعطيه: وأما املعقول فقالوا
ورمبا استدلوا من طريق القياس بأن هداية الغري فرع لالهتداء، وكذلك تقومي الغري  منكر ويأتيه؟

فرع لالستقامة، واإلصالح زكاة عن نصاب الصالح، فمن ليس بصاحل يف نفسه كيف يصلح 
  .غريه؟ ومىت يستقيم الظل والعود أعوج؟

إن اهللا تعاىل جعل اهتمام املرء بنفسه وتزكيتها قبل أن يلتفت إىل اآلخرين حموراً لإلصالح،  -     
حىت ال يكون الطعن يف سلوكه سبيالً وحجة لآلخرين يتعذر ا عن عدم االنصياع لألمر أو 

   2.النهي

فكل مسلم جيب عليه تغيري املنكر على الوجه الذي هو  العدالة،ال يشترط مع اإلسالم إال أنه     
-ن للفاسق فإ ،ذلك ما عليه أهل العلمو للمنكرات،وليس بالزم أن يكون غري مرتكب  له،أهل 

أو استهزاء أو إنكاراً  ، إالّ إذا كان ال يقيم الصلوات املكتوبات استهانةأن يغري املنكر -بل عليه
  .لفرضيتها، فإنه يكون بذلك غري مسلم البتة، بل هو مرتد

فإنه ال  -عند بعض أهل العلم-كسالً ال استهانة  أما إن كان فاسقاً يؤدي الصالة أو يتركها    
 ،بسقوطه هو فيه، فإن الفسق ال يرفع التكليف، مثلما ترفعه الردة ،ريضة تغيري املنكريسقط عنه ف

أن أو  ،مرتكباً منكراً غري الذي يراه من غريه نأن يكو إما :وهذا الفاسق يكون على أحد أمرين
   .منكراً من جنس ما يراه من غريه يكون مرتكباً

فال يتأثر  ،التغيريما حتققت فيه بقية شرائط  عليه،فإن تغيري منكر غريه فرض  األول،إن كان     
 ،أن يغري منكر سرقة واقع من غريه ، عليهفالواقع يف منكر الغيبة مثالً آخر،بوقوعه هو يف منكر 

 ه، فإنا نكاد ال جند من يتحقق فيقائم بالتغيري خالياً من كل منكرفإِننا لو اشترطنا أن يكون ال
                                                 

 .3000 :ذكر املالئكة، برقم: البخاري يف كتاب بدء اخللق، باب أخرجه -1
  ..81ص ،حتقيق وتعليق علي بن نايف الشحود احلسبة، ابن تيمية، - 2
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 يأمر مبعروف ومل ينه عن املنكر، إالّ إن مل": يقول سعيد بن جبري .هذهرنا و سيما يف عصالذلك، 
   .عجب مالكاً ذلك من سعيد بن جبريأ ، وقد"، مل يأمر أحد بشيءيكون فيه شيءمن ال 

أن يكون غريه عليماً : يف منكر من جنس ما يراه من غريه، فإن له حالني واقعاً وإن كان املغير    
إذا سيما ، وال فاألوىل تغيري منكر نفسه أوالً ،هإن كان عليماً بوقوعه فيف :بوقوعه فيه أو ال يكون
  . ذ عقيماً أو عقباه أكثر ضرراً، حىت ال يكون السعي إىل التغيري حينئما كان التغيري باللسان

، بل على تقدمي تغيريه منكر نفسه ،غريه، مل يتوقف تغيريه منكر وإن كان غري عليم بوقوعه فيه    
، وال سيما إذا يري منكر نفسهالفراغ من متام تغ ، فال ينتظرأياً كان سبيل التغيري وآلته يفعلهما معاً

 ،هفإن كان من العامة ومن حول، ة على من يريد تغيري منكرهما كان املغري ذا والية عامة أو خاص
، ويدع غريه يقوم بتغيري هذا االشتغال بتغيري منكر نفسه أوالً، فعليه من ميكن أن يقوم بالتغيري دونه

   .لتغيريهاملنكر مىت كانوا قادرين وصاحلني 

ولكن  ،أو كان فيه ،هو أقدر منه على ذلك أما إن كان مثل ذلك الرجل يف جمتمع ليس فيه من    
، وإن مل جل، فال ريب يف أن مثل هذا الرعجز عن الوفاء بكل الفريضة، أو شغله املال واألهلون

لوقت الذي ، يف القيام بفريضة التغيري ملنكر غريه، جيب عليه احقق فيه اآليات الثالث املذكوراتتت
  ....اآليات الثالث على الوجه القومي حتقيق هذه إىليسعى فيه جاهداً 

�{��m: على أن قوله تعاىل     � |{��z��y��x��w���v��u��t

���~l� � � �m�sr��q :وقوله تعاىل ،]البقرة[� �p� �o��� � �nl� � � � ال �،]الصف�[�
سياق ذم النهي عن ، فقد جاء هذا القول يف مرتكب املنكر ال يغري منكر غريه أن مايؤخذ منه

نع النهي عن املنكر ، وال يلزم من ذلك م، وترك فعله يف الوقت نفسهبالرب، أو األمر املنكر وإتيانه
بل هو دعوة إىل ترك املنكر، ال ترك تغيريه يف ، أو منع األمر بالرب ممن هذه حاله، ممن هذه حاله

، وإبراز شناعة إتياا مع سيق للنهي عن ارتكاب هذه األفعالفهو قول  ..غريه، حىت يتركه هو
  . ومع دعوة اآلخرين إىل تركها، العلم بأا منكر

 ،يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار((: - صلى اهللا عليه وسلم-هذا أيضاً قوله  ومثل    
يا : إليه أهل النار، فيقولون فتندلق أقتاب بطنه، فيدور كما يدور احلمار بالرحى، فيجتمع
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ى، قد كنت آمر باملعروف بل: ؟ فيقولرأمرنا باملعروف وتنهانا عن املنك؟ أمل تكن تفالن، مالك
عن القيام باألمر  النهي،احلديث غري مسوقٍ إىل  هذاف 1،))، وأى عن املنكر وآتيهآتيهوال 

بل هو مسوق إىل اإلبالغ  املنكر،وميتنع عن  املعروف،ممن مل يفعل  املنكر،والنهي عن  باملعروف،
   .وترك املعروف وأمر اآلخرين به عنه،يف بيان شناعة إتيان املنكر مع النهي 

m���|{��z��y��x��w���v��u��t :يقول الغزايل يف قوله تعاىل    

��~��}l ]عليهم من " :وحنوه ]البقرة ُحيث تركهم املعروف، ال من حيث هو إنكار
 2،عذر له مع قوة علمهولكن أمرهم دلَّ على قوة علمهم، وعقاب العامل أشد، ألنه ال ، أمرهم

يد بن وهلذا قال سع... إذ ال عصمة للصحابة فضال عمن دوم احلق أن للفاسق أن حيتسب، وإمنا
 ..."، ومل ينه عن املنكر إال من ال يكون فيه شيء، مل يأمر أحد بشيءإن مل يأمر باملعروف: "جبري

ال يف عصر رسول اهللا  ،ومل مينعوا من الغزو... إذ جنود املسلمني مل تزل مشتملة على الرب والفاجر
وما يراد لغريه ال ينفك عن ذلك الغري، وإصالح الغري ال يراد ... وال بعده -صلى اهللا عليه وسلم-

   3."ر حتكمعلى اآلخإلصالح النفس، وال إصالح النفس إلصالح الغري، فالقول بترتب أحدمها 

جمتنبا ملا ينهى عنه،  عن املنكر، أن يكون كامل احلالالناهي يشترط يف  ال: "قال اإلمام النووي    
أن ينهى نفسه، وأن ينهى غريه، : بل عليه النهي وإن كان متلبسا مبا ينهى عنه، وإنه جيب شيئان

هذا  دإن اهللا يؤي(( :وقد صح يف احلديث "أخل بأحدمها، كيف حيل له اإلخالل باآلخر؟ فإذا
   4)).بالرجل الفاجر الدين

   :نكر صارفا عن العبادةالنهي عن امل قاد كوناعت -6
قوم من أهل الزهادة، واالجتهاد يف حسن العبادة، ال يغفلون عن استصحاب الفكر وال     

أبصارهم وبصائرهم عن االلتفات،  منعوايفترون عن مالزمة الذكر، ألزموا أنفسهم بالتنفالت، و

                                                 
 .6569: رقم الفتنة اليت متوج كموج البحر، :الفنت، باب: رواه البخاري يف كتاب -1
 .34343434-32323232ص ، مرجع سابق،حممود توفيق حممد سعد فقه تغيري املنكر، - 2
  .، بتصرف766، ص 1مرجع سابق، ج بو حامد الغزايل،أ إحياء علوم الدين، - 3
هذا الدين بالرجل  دإن اهللا يؤي :السري، باب: ، والدارمي يف كتاب3882 :رقم غزوة خيرب،: املغازي، باب: رواه البخاري يف كتاب -4

    .7744774477447744: رقم: ، وأمحد2405240524052405: ، رقمالفاجر
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من يرجو هل ف. لكن إذا عرض ألحدهم منكر، مل يشتغل بإزالته خوفا أن يقطعه ذلك عن عبادته
  . ‼؟الشتغاله بالتنفل عن القيام بالفرض... أن يسلم، هذا حاله

عن أداء  كل هذه اعتقادات شاعت واستفحلت، حىت أضحت من أسباب إعراض املسلمني    
ما  االحنراف يف التدينهذا شيوع  أبرز عواملمن لعله ولسادس من أركان اإلسالم، الركن ا

  :يلي

ألن الناس يتفاوتون يف إدراكهم، وكسبهم العلمي، ومدى " :فطرية اختالف الناس -    
رسوخهم يف املعرفة، وجتربتهم، وتضلعهم يف اللغة، واختالف ميوهلم ومؤهالم، وتباين قدرام، 

، فيصبح االختالف مثرة لذلك كله، األمر "الفروق الفردية"أن نطلق عليه مصطلح مبا ميكن 
من الطبيعي أن خيتلف الناس، ويتفاوتوا يف ف 1،"الفطري الذي يصعب القضاء عليه أو التحرز منه

والئهم لإلسالم، وقرم منه، وتضحيتهم يف سبيله، والتزامهم مببادئه، وختلقهم بأخالقه، وفهمهم 
جيل،  هإن هذا التفاوت يف الوالء والرباء واإلميان والعمل، مل خيل منه عهد، ومل يربأ من... هلشريعت

وإذا كان اإلسالم واحدا، والفهومات 2.ولن ختتفي معامله بالكلية حىت يرث اهللا األرض ومن عليها
  .الفهومات منحرفان الكثري من هذه وفمن الطبيعي أن يك شىت،

قد تراجع  أنه التربوي يف احلركة اإلسالمية املستوى املالحظ على :التربويتراجع املستوى  -    
الرتابة وامللل حمل احلماس والتسابق يف اخلريات، يف حني بدأ التنافس واللهث  فيه توحل ،كثريا

   ...الشخصية، حىت أن بيوت الدعوة مل تعد البيوت القدوة واملصاحلوراء املواقع السياسية 

عدم اإلقبال واالخنراط يف العملية التربوية، بل ...: مظاهر ضعف الثقة باملنهج واملريبولعل أهم     
، مما يؤدي بالنتيجة إىل امللل اوعدم التأثر ا أو االنفعال معه. اهلروب منها بذريعة وبدون ذريعة

واالحترام، وكذا التطاول على القيادات واملربني لغياب القدوة اليت متلي الثقة ...والتفلت منها، مع 
إن ضعف أو تعطيل احملاضن .تراجع العمل الدعوي الذي هو من حمصالت العملية التربوية الناجحة

إن ضعف التربية يعين تراجع أثر وتأثري ...،التربوية يعين توقف عملية التغيري يف احلركة ويف األمة
  .وبالتايل احنسار النشاط الدعوي ،الداعية يف الناس

                                                 
 .78ص، عمر عبيد حسنة، "حنو فهم متجدد" ةمن فقه احلال - 1
  . 163-162مرجع سابق، ص  العيادة الدعوية، فتحي يكن، -2
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ى حساب املصلحة بروز ظواهر الشخصانية واملصاحل الفردية عل... يعين لتربيةإن ضعف ا    
ضعف التربية سبب أساسي لضعف الروابط األخوية، ومدخل شيطاين لنشوء و اإلسالمية العليا،

معظم املشكالت واآلفات  1...ووقوع االنقسامات يف احلركات واجلماعات ،اخلالف والشقاق
، وحماضنها التربيةيعود سببها إىل مناهج  على سطح الساحة اإلسالمية،والظواهر املرضية الطافية 

   2.سواء منها األهلية أو الرمسية
والدعاة واخلطباء واحملدثني، وإن هذا هو سر ضعف العملية  العلماءاملربون قلة على كثرة     

  ... االتربوية أو فشلها وإخفاقه
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اإلجراءات المنهجية اإلجراءات المنهجية اإلجراءات المنهجية اإلجراءات المنهجية : : : : ثالثثالثثالثثالثالفصل الالفصل الالفصل الالفصل ال

        ::::للدراسة الميدانيةللدراسة الميدانيةللدراسة الميدانيةللدراسة الميدانية
        ....وأدواتهوأدواتهوأدواتهوأدواته    البحث وعينتهالبحث وعينتهالبحث وعينتهالبحث وعينتهبيان مجتمع بيان مجتمع بيان مجتمع بيان مجتمع : : : : المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول

      ....وتفسيرهاوتفسيرهاوتفسيرهاوتفسيرها    وتحليلهاوتحليلهاوتحليلهاوتحليلهاجدولة البيانات جدولة البيانات جدولة البيانات جدولة البيانات ::::المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

        ....نتائج الدراسةنتائج الدراسةنتائج الدراسةنتائج الدراسة    ::::المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث
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  :وأدواته بيان جمتمع البحث وعينته: املبحث األول
  :جمتمع البحث وعينته: أوال
تعترب مرحلة حتديد جمتمع البحث من أهم اخلطوات املنهجية يف البحوث االجتماعية، وهي     

وعليه  1.تتطلب من الباحث دقة بالغة؛ حيث يتوقف عليها إجراء البحث وتصميمه وكفاءة نتائجه
كان لزاما علينا حتديد جمتمع البحث الذي سوف جتري عليه دراستنا التطبيقية، ومن خالل 

  .املوضوع املطروح للبحث تبني لنا من الوهلة األوىل أن جمتمع حبثنا هم طلبة العلوم اإلسالمية
ومن املعروف علميا أنه من الصعب على الباحث إجراء دراسة مسحية جلميع مفردات جمتمع 
البحث، حيث أن عددها كبري، ويتطلب من الباحث وقتا طويال، وجهدا شاقا، وإمكانات مادية 
كبرية، بل لنقل أن ذلك يكاد يكون مستحيال، بالنظر إىل ما هو متاح، إذ البحث العلمي حتكمه 

الدراسة، وهلذا تكتفي معظم  نعوامل مادية، وطاقات بشرية، وأيضا فترة زمنية حمددة لالنتهاء م
  .البحوث العلمية يف الغالب بعينة متثل اتمع املدروس

فالعينة جزء من الظاهرة الواسعة، معربة عنه كله، تستخدم كأساس لتقدير الكل الذي يصعب     
أو يستحيل دراسته بصورة كلية؛ ألسباب تتعلق بواقع الظاهرة أو بالكلفة أو الوقت، حبيث ميكن 

  2.الظاهرة كلهاتعميم نتائج دراسة العينة على 
أن تكون ممثلة للمجتمع األصلي، وأن يكون اإلطار الكلي يف اختيار : هذا، وللعينة شرطان    

  3.العينة شامال ملختلف احلاالت واألفراد، دون إغفال أو حذف أو حتيز
جبامعة احلاج . بعد حتديد جمتمع الدراسة والذي مشل كل طلبة وأساتذة معهد العلوم اإلسالمية    

خلضر بباتنة امتنعت عن إجراء املسح الشامل على مجيع مفردات البحث ؛ وذلك لالعتبارات 
  :التالية
  .النظرية وامليدانية ةحمدودية الزمن املخصص للدراس -1
 .حمدودية اإلمكانات املادية والبشرية للباحثة -2

 .جتانس مفردات جمتمع الدراسة، وبالتايل فإنه ال ضرورة لتغطيتها مجيعا -3

                                                 
 .112، ص1999: رقم الطبعةدون  ي احلديث اإلسكندرية،املكتب اجلامع نهجية إلعداد البحوث االجتماعية، حممد شفيق،اخلطوات امل -1
 .29ص ،2003ح الدين شروخ، جامعة باجي خمتار، عنابة، صال منهجية البحث العلمي،  -2
 .186ص. مرجع سابق شفيق،نهجية إلعداد البحوث االجتماعية، حممد اخلطوات امل -3
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د ارتأينا أن تكون دراستنا يف جانبها التطبيقي منصبة على طلبة وأساتذة العلوم اإلسالمية وق    
  :جبامعة احلاج خلضر بباتنة، وكان ذلك العتبارات نوجزها فيما يلي

أساتذة وطلبة العلوم اإلسالمية هم أكثر الناس معرفة بفرضية النهي عن املنكر وأمهيته، وخمتلف  -
ه، وبالتايل ميكن اعتبارهم من أبرز األفراد الذين ينتظر منهم إسقاط الواجب األحكام املتعلقة ب

الكفائي هلذه الفريضة، إال أن الواقع يعكس حقيقة مغايرة متاما للمفروض، حيث أضحت 
يف أغلب األحيان،  -بكسر الكاف–املنكرات عابثة بني ظهراين هذه الشرحية، ودومنا وجود منكر 

على موضع اخللل على مستوى هذه الشرحية، فسيكون ذلك خطوة كبرية يف فإذا ما مت وضع اليد 
  .طريق معاجلة هذا املوضوع

تعدد املناطق اليت يأيت منها أساتذة وطلبة هذه الكلية، وهذا حيقق نوعا من تنوع الذهنيات  -     
 .نتائجهوالنفسيات والثقافات،وبالتايل وجهات النظر، ويف ذلك إثراء للبحث وتعميق وتدقيق ل

هذا إىل جانب اعتبار تعاون أفراد هذه الشرحية، ووعيهم مبقاصد البحث العلمي ومتطلبات  -     
  .  الدراسات امليدانية

، وذلك على م2009-م2008: هذا وقد مت توزيع االستمارات يف شهر ماي من السنة للدراسية    
عينة خمتارة بالطريقة العشوائية البسيطة، على اعتبار جتانس مفردات جمتمع البحث، والذي ضم يف 

  :طالبا وطالبة، واملوزعني بالشكل التايل 1983: هذه السنة الدراسية املذكورة سابقا
  .طالب وطالبة 710: وتضم: السنة األوىل -     
طالب وطالبة متمدرسون وفق النظام  173: ب وطالبة، منهمطال 597: ونضم: السنة الثانية -     

 41أصول الدين، و 174: طالب وطالبة متمدرسون وفق النظام القدمي، منهم 424، وLMDاجلديد 
 .فقه وأصول 209شريعة وقانون، و

طالب  63طالب وطالبة فقه وأصول، و 141: منهم. طالب وطالبة 291وتضم : السنة الثالثة -     
 26طالب وطالبة دعوة وإعالم، و 37طالب وطالبة شريعة وقانون، و 24كتاب وسنة، و وطالبة

 .طالب وطالبة عقيدة

طالب  65طالب وطالبة فقه وأصول، و 72: طالب وطالبة، منهم 181: وتضم: السنة الرابعة -     
 13طالب وطالبة دعوة وإعالم، و 19طالب وطالبة شريعة وقانون، و 12وطالبة كتاب وسنة، و

 .طالب وطالبة عقيدة
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طالب وطالبة،  108: طالب وطالبة، موزعني بني قسم الشريعة 204: وتضم: الدراسات العليا    
طالب  97طالب وطالبة بدرجة املاجستري، و 107: طالب وطالبة، منهم 96: وقسم أصول الدين

  . وطالبة بدرجة الدكتوراء
على  -جمتمع البحث–الطاهر حليس : استبيان على طلبة معهد العلوم اإلسالمية 300مت توزيع     

مفردة فقط، وذلك  230طريقة العينة العشوائية البسيطة، إال أن العدد النهائي لعينة الدراسة كان 
استبيانا آخر، بعد قراءة االستبيانات املسترجعة  27 استبيانا، مع استبعاد 43بسبب عدم استرجاع 

  .التوزيع؛ بسبب عدم إكمال ملئها من قبل أصحاابعد 
 

 :أدوات مجع البيانات :ثانيا
للبحث العلمي أدواته اليت ترتبط مبوضوع البحث ومنهج دراسته، ومىت كانت اإلحاطة ذه     

األدوات جيدة، كانت النتائج مرضية، وبأقل وقت وجهد وتكاليف، وال مانع بعدها من استخدام 
يف الدراسة الواحدة، خاصة إذا ما غطت الواحدة منها عيوب األخرى، أو كملت أكثر من أداة 

  .بعضها يف الوصول إىل النتائج املطلوبة
كأداة حمورية وأساسية،  ةوقد قادتنا طبيعة حبثنا إىل االعتماد على أداة االستبيان عرب االستمار    

  .باإلضافة إىل كل من املالحظة واملقابلة كأداتني مساعدتني
البيانات  أو االستفتاء، وهو أكثر أدوات مجع ءوهو ما يعرف أيضا باالستقصا :االستبيان -1

استخداما وشيوعا يف منهج املسح؛ وذلك إلمكانية استخدامه يف مجع البيانات عن موضوع معني، 
: ولالستبيان طرق عدة، منها 1.من عدد كبري من األفراد؛ جيتمعون أو ال جيتمعون يف مكان واحد

مقنن وغري مقنن، : الربيدي، والتلفوين، وما يكون عرب الشبكات الرقمية االلكترونية، وهو نوعان
فاألول يتم عرب أسئلة ذات بدائل حمدودة، والثاين يتم عرب أسئلة مفتوحة، تعطي أكثر حرية يف 

 2.سب املبحوثنياإلجابة بالطريقة واأللفاظ والتركيبات اللغوية اليت تنا

وقد اعتمدنا يف دراستنا هذه على النوعني، حيث مت توجيه النوع األول إىل الطلبة، على اعتبار     
حمدودية علمهم وخربم يف الغالب، باملقارنة مع األساتذة الذين رأينا أن يتم استفتاؤهم عرب 

 .الدراسة وتعميقها االستقصاء غري املقنن من أجل االستفادة من وجهات نظرهم يف إثراء

                                                 
 .33م، ص2000يف الدراسات اإلعالمية، حممد عبد احلميد، عامل الكتب، القاهرة،  يانظر البحث العلم -1
فرع علوم اإلعالم واالتصال، رحيمة عيساين، جامعة احلاج خلضر، باتنة، .حماضرات مقدمة لطلبة السنة الثانية: انظر تقنيات حتليل البيانات -2

  .25-17م، ص 2007-م2006 اجلزائر،
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ويعتمد االستبيان يف مجع املعلومات على ما يعرف باالستمارة، وهي عبارة عن شكل مطبوع،  
حيتوي على جمموعة من األسئلة املوجهة إىل عينة من األفراد حول موضوع أو موضوعات ترتبط 

حتديد : ا، وهيوتصميم استمارة االستبيان يتم عرب عدة مراحل قمنا باتباعه. بأهداف الدراسة
إطار البيانات املطلوبة ونوعها، حتديد نوع االستمارة ونوع األسئلة املطلوبة، إعداد االستمارة يف 
صورا األولية، ووضع األسئلة يف أشكاهلا املختارة، اختبار االستمارة، إعداد االستمارة يف صورا 

 :ونوجز احلديث عنها فيما يلي 1.النهائية

النظري العميق يف موضوع البحث، وإعداد مضمون معترب وفق اخلطة املتبعة، بعد البحث  -     
قمنا بوضع صورة أولية الستمارة موجهة إىل أساتذة معهد العلوم اإلسالمية، جبامعة احلاج خلضر 

حمور عوامل : بباتنة، حبيث حرصنا أن تكون أسئلتها عامة وخادمة ألهم حمورين يف الدراسة ومها
نهي عن املنكر، وحمور آليات تفعيل هذه احلركة؛ ومن أجل استيفاء أكرب قدر تراجع حركة ال

ممكن من املعلومات حول هذين احملورين، كانت أسئلة هذه االستمارة أسئلة مفتوحة، أطلق فيها 
 .-1 :انظر امللحق رقم-. األساتذة وثقافتهم وسعة خربم واطالعهم العنان لفكر

أستاذا وأستاذة على طريقة العينة العشوائية؛ لتجانس مفردات  30استمارة على  30مت توزيع  -     
 .استمارة 20هذه العينة، إال أنه مل يسترجع منها إال 

، واستغالهلا كبنود أو االستمارةمت مجع وتنظيم وتدوين خمتلف اإلجابات املتنوعة على أسئلة  -     
الثانية من عينات الدراسة وهي عينة الطلبة استمارة جديدة معدة للعينة  ةخيارات ألسئل

والطالبات؛ فجاءت االستمارة الثانية مقننة ومنضبطة بإجابات حمددة ملختلف أسئلتها، مع فتح 
 .أخرى؛ من أجل فسح اال الستقصاء خمتلف اإلجابات على تنوعها: بعضها أو أغلبها بكلمة

؛ من أجل الضبط العلمي تذة املتخصصنيمت عرض هذه االستمارة على جمموعة من األسا -     
رحيمة عيساين، وهي متخصصة يف علوم اإلعالم : هلا، فكان أن مت عرضها على الدكتورة

واألستاذ بوقفة، وهو  .صص يف علم االجتماعمصطفى عويف، وهو متخ: ل، والدكتورواالتصا
 .متخصص يف أصول الفقه

عد االستفادة من مالحظات األساتذة احملكمني، مت إعداد االستمارة املعدة للطلبة والطالبات ب -     
 .  - 2واملوضحة يف امللحق رقم -يف صورا النهائية، 

  

                                                 
  .22الرجع السابق، ص -1
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وتسجيل  هي عبارة عن توجيه احلواس؛ ملشاهدة ومراقبة سلوك أو ظاهرة معينة، :املالحظة -2
وهي تستخدم يف وصف الظواهر املراد دراستها، وتفيد يف  1.جوانب ذلك السلوك وخصائصه

التوصل إىل املظاهر واآلثار املختلفة هلا، فهي تعني الباحث وتعطيه صورة كلية عن اتمع 
كما أا تساعد يف التعرف على  2.املبحوث، وهي تعتمد على مهارة الباحث وقدرته على التحليل

ولقد استفادت الدراسة من املالحظة يف وضع  3.من قبل معلومات جديدة مل يفكر فيها الباحث
اليد على مظاهر تراجع النهي عن املنكر يف جمتمعاتنا املعاصرة، وكذا رصد أكثر املنكرات شيوعا 
ا، إضافة إىل حتري بعض من العوامل املؤثرة يف حركة آلية النهي عن املنكر، تقدما أو تراجعا، 

عن استخدامها يف حتليل مضامني االستمارات، واملقارنة بني ناهيك ... فعالية أو انتكاسا
  ...نتائجها

  
هدف  تعرف بأا تفاعل لفظي منظم بني الباحث واملبحوث أو املبحوثني؛ لتحقيق :املقابلة -3

وهي تسمح للمبحوث بتخطي حدود اإلجابة اردة، على أسئلة الباحث، إىل احلرية ... معني
وقد 4.األسئلة بالطريقة اليت يراها، والتعبري عن آرائه وأفكاره معتقداته الكاملة يف اإلجابة على

استخدمت الدراسة أداة املقابلة يف استقصاء آراء بعض األساتذة الذين اعتذروا عن اإلجابة عن 
أسئلة االستقصاء كتابة، وآثروا أن يكون ذلك مشافهة، أو بعض الذين حنسبهم على مستوى كبري 

  .ة،فتكون مقابلتهم ذات مردود مفيد على سريورة الدراسة ونتائجهامن العلم واخلرب
  
  
  
  
  

                                                 
واحنراف  ،71ص . م1995.اجلزائر داد البحوث، عمار بوحوش، ديوان املطبوعات اجلامعية،مناهج البحث العلمي وطرق إع: انظر 1-

حممد  اجستري يف علم االجتماع العائلي،مذكرة مقدمة لنيل شهادة امل ،- ميدانية مبراكز إعادة التربية مبدينيت قاملة وعنابة دراسة-املراهقني 
  .نور الدين بومهرة: إشراف املنصف سريدي،

 .36م، ص2000 :انظر كيفية كتابة األحباث واإلعداد للمحاضرات، حمي حممد مسعد، املكتب العريب احلديث، الطبعة الثانية - 2

  .41وش، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة األوىل، دسط، صانظر دليل الباحث يف املنهجية وكتابة الرسائل اجلامعية، عمار بوح 3-
 .6، رحيمة عيساين، مرجع سابق، ص تقنيات حتليل البيانات: انظر - 4
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  :جدولة البيانات وحتليلها وتفسريها: املبحث الثاين
  :يوضح حجم شيوع املنكر حسب رأي أفراد العينة 01جدول رقم  -

�االحتماالت �التكرار� �  %النسبة املئوية � �

�كبري �208� �90.43� �

�متوسط �22� �9.56� �

�صغري �00� �00� �

�اموع �230� �100� �

  
قصدت الدراسة إىل سؤال أفراد العينة عن رؤيتهم حلجم شيوع املنكر يف واقعهم املعيش، حبثا     

عن دعم مادي حلقيقة كون املوضوع املدروس على درجة كبرية من األمهية والضرورة، فحني 
توقف والتفكر تستشري املنكرات إىل درجة إمجاع الناس على كرب حجمها، فإن ذلك يستدعي ال

  .‼وإعادة النظر يف مواطن اخللل، إذ أي مصري ينتظره جمتمع يسوده الفساد؟
وبالفعل ما فتئ االستبيان يشهد على كرب حجم املنكر يف الزمن احلايل، حيث جند أن نسبة     

من أفراد العينة ترى أن حجم املنكر كبري، يف حني مل يظهر حجمه متوسطا إال عند  90.43%
  .بينما مل يره أي فرد صغريا ،%9.56: قدر بنسبة ت

   
  :يوضح نوع املنكرات األكثر شيوعا حسب رأي أفراد العينة 02جدول رقم  - 2

�االحتماالت �التكرار� �  %النسبة املئوية � �

�املنكرات العقدية �102� �29.31� �

�املنكرات التعبدية �88� �25.28� �

�املنكرات املعامالتية �158� �45.40� �

�اموع �348� �100� �

  
يشري اجلدول املبني أعاله إىل أن املنكرات األكثر شيوعا يف زماننا احلايل حسب رأي أفراد     

تليها شيوعا املنكرات  ،%45.40العينة هي املنكرات املعامالتية، حيث قدرت نسبة اختيارها ب 
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حيث جاءت  - ولو بنسب متقاربة–لتكون املنكرات التعبدية األقل شيوعا ، %29.31العقدية بنسبة 
      .%25.28نسبتها مقدرة ب 

وإذ نالحظ هذه النسب فإننا ال نستغرا، بل نقول أا منطقية متاما، خاصة عندما نفكر بأن      
سبب هذه النسب هو أن املعامالت هي أكثر ما يرى فيه اإلنسان يف احلياة اليومية، مث إن 

عن حقيقة اعتقاد األشخاص، بينما العبادات تكاد تكون أمورا املعامالت بعد ذلك هي ما يكشف 
  .خاصة بني العبد وربه، ال يعرفها عن املرء إال القريبون أو املقربون منه

نشري هنا إىل أن املقصود باملنكرات العقدية هي املنكرات اليت ترتكب على مستوى االعتقاد،     
حرمة ما هو  داطئ حلقيقة القضاء والقدر، وكاعتقاكالشرك بنوعيه األصغر واألكرب، وكالفهم اخل

، أما املقصود باملنكرات التعبدية فهي املرتكبة على مستوى ...حالل أو حالل ما هو حمرم
، ...العبادات، وذلك بتركها أو تأخريها عن وقتها، أو أدائها على غري الطريقة اليت شرعت ا

ما يرتكب على مستوى السلوك بشكل عام ما بني تبقى املنكرات املعامالتية واليت نقصد ا 
اإلنسان وأخيه اإلنسان، أو حىت مابني اإلنسان وغريه من الكائنات، كالقتل والسرقة والظلم 

  .))الدين املعاملة((: -صلى اهللا عليه وسلم–يقول .... و
  
  :يوضح نوع املنكرات األكثر خطورة حسب رأي أفراد العينة 03جدول رقم  - 3

�االحتماالت �التكرار� �  %النسبة املئوية � �

�املنكرات العقدية �173� �61.78� �

�املنكرات التعبدية �36� �12.85� �

�املنكرات املعامالتية �71� �25.35� �

�اموع �280� �100� �

  
ارتأينا أن نعرف عرب هذا االستبيان نوع العالقة بني خطورة نوع املنكرات وحجم شيوعها،     

مفترضني أنه ينبغي أن تكون املنكرات األكثر شيوعا هي األقل خطورة؛ على اعتبار التقليل من 
ين شأا، إال أن رصد نتائج االستبيان جاء بعكس ما كان مفترضا، أو لنقل أنه ال عالقة بني األمر

من أفراد العينة بأن املنكرات األكثر  %61.78، حيث صرحت أكرب نسبة -يف أحسن احلاالت –
مث املنكرات التعبدية بنسبة ، %25.35خطورة هي املنكرات العقدية، تليها املنكرات املعامالتية بنسبة 

12.85%.    
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  :العينةيوضح أهم عامل مكرس لوجود املنكر حسب رأي أفراد  04جدول رقم  -4 
�االحتماالت �التكرار� �  %النسبة املئوية � �

�تقصري القائمني على النهي عن املنكر يف واجبهم �130� �41.26� �

�ضعف إمكانات القائمني على النهي عن املنكر �64� �20.31� �

�اتساع دائرة املنكر وقوة نفوذه �121� �38.41� �

�اموع �315� �100� �

  
تشري الدالئل اإلحصائية املبينة يف اجلدول أعاله إىل أن أهم عامل يف تكريس وجود املنكر هو     

وإن كان ال يقل ، %41.26غياب أو ضعف حركة النهي عن املنكر، حيث قدرت نسبته املئوية ب 
بينما ، %38.41عنه أمهية عامل اتساع دائرة املنكر وقوة نفوذه، حيث جاءت نسبته املئوية مقدرة ب

  .%20.31مل حيظ عامل ضعف إمكانات القائمني على النهي عن املنكر إال بنسبة 
إن مل نقل أا يف –تأيت هذه النسب لتؤكد أن حركة النهي عن املنكر فعال يف حالة تراجع 

العامل ال يعاين من السوء لوجود أشخاص سيئني، بل ألن الناس اجليدين ال  ، وأن-حالة غياب
  .وأن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم يفعلون شيئا،

  
 :يوضح مدى وجود فريضة النهي عن املنكر حسب رأي أفراد العينة 05جدول رقم  -5

�االحتماالت �التكرار� �  %النسبة املئوية � �

�قوي �11� �4.78� �

�متوسط �79� �34.34� �

�ضعيف �140� �60.86� �

�اموع �230� �100%� �

  
ملا كان موضوع دراستنا عن تراجع النهي عن املنكر، كان ينبغي علينا أن نستعني بفئة     

لنؤكد  أن هذا التراجع أصبح فعال ظاهرة عامة يف زماننا املعاصر،  -أفراد العينة –املبحوثني 
  .تستحق تسليط الضوء عليها من أجل معرفة أسباا، ومن مث حماولة عالجها
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من أفراد العينة يرون أن وجود  %60.86جلدول املبني أعاله؛ لتثبت أن نسبة وبالفعل، تأيت نتائج ا
فقط،  %4.78فريضة النهي عن املنكر يف وقتنا املعاصر ضعيف، بينما بلغت نسبة الذين يرونه قويا 

  .منهم فقد رأوه متوسطا  %34.34 أما نسبة
  
املنكر حسب جتربة  يوضح أسباب االمتناع عن أداء فريضة النهي عن 06جدول رقم  - 6

  :أفراد العينة
  %النسبة املئوية  التكرار  االحتماالت

  4.88  17  التباس املنكر باملعروف
  39.36  137اخلوف من العواقب السيئة املترتبة عن أداء هذه الفريضة   
  29.59  103  االقتناع بعدم جدوى النهي                                  

  0.57  02  مسؤول عن نفسه فقط االعتقاد بأن املسلم
  3.16  11  عدم إدراك أمهية هذه الفريضة، ومدى خطورة إمهاهلا

  10.05  35تبلد احلس نتيجة تكرر حدوث املنكر                       
  12.35  43اخلجل من مرتكب املنكر أو الشفقة عليه                   

  100  348  اموع
  

النظرية للموضوع، ومبساعدة مالحظتنا الشخصية، مع االستعانة بنخبة من أثناء الدراسة     
أساتذة معهد العلوم اإلسالمية جبامعة باتنة، استطعنا التوصل إىل مجلة عوامل اعتمدناها كبنود أو 

ما هي األسباب اليت تراها قادرة على منعك من أداء فريضة : خيارات لإلجابة على السؤال التايل
  ملنكر؟النهي عن ا

ورغم أن اإلجابات كانت متباينة، إال أن أكثر عاملني مت التصويت عليهما مها عامل اخلوف     
وعامل اليأس من جدوى  ،%39.36من العواقب السيئة املترتبة عن أداء هذا الواجب، وذلك بنسبة 

: ربتان، ومهايليهما بعد ذلك عامالن كانت نسبتامها متقا، %29.59أداء هذا الواجب، وذلك بنسبة 
مث عامل تبلد احلس أمام تكرر ، %12.35 عامل اخلجل من مرتكب املنكر أو الشفقة عليه بنسبة

، أما عامل التباس املنكر باملعروف، فقد مت التصويت عليه %15.21مشاهد املنكرات، وذلك بنسبة 
 ،%3.16بنسبة يليه عامل عدم إدراك أمهية هذه الفريضة، ومدى خطورة إمهاهلا ، %4.88بنسبة 
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ليكون عامل االعتقاد بأن املسلم مسؤول عن صالح نفسه فقط، هو أقل العوامل حظا بنسبة 
0.57%  ���.  
، وقد قمنا جبمعها "أخرى: "هذا وقد أفادنا املبحوثون جبملة من العوامل اليت أضافوها أمام بند    

قدمناها، فمثال جاء يف  وتصنيفها، فوجدنا أن أغلبها يصب بشكل أو بآخر يف البنود اليت
املترتبة  املخاوف اليت ميكن صبها مجيعا يف عامل اخلوف من العواقب السيئة ضاالستمارات ذكر بع
خوف االستهزاء بالصيغ احملتقرة، خوف اإلفساد أكثر من : ، واليت من بينهاعن النهي عن املنكر

اإلصالح، اخلوف من عناد مرتكب املنكر ومتاديه يف منكره، اخلوف من عدم حتقق اإلخالص، 
اخلوف من الوقوع الحقا يف ذات املنكر املنهي عنه، اخلوف من جماة احلجج السوفسطائية، 

  ... مرتكب املنكر، مع انعدام السند للناهي عن املنكر اخلوف من قوة السلطة عند
نشري أيضا إىل أن عددا غري قليل من أفراد العينة ركز على ذكر قلة العلم وضعف اخلربة واحلكمة 
يف تطبيق أحكام وآداب ومناهج وأساليب النهي عن املنكر، كواحد من أبرز وأهم العوامل املانعة 

كد هنا على ارتفاع نسبة األفراد املشريين إىل هذا السبب، ولعل ما من أداء هذا الواجب، وحنن نؤ
ملاذا برأيك قد حيدث االلتباس بني : يدعم قولنا هذا هو نتائج  اإلجابة على السؤال التايل،وهو

  .-7- انظر اجلدول رقم -املنكر واملعروف؟ 
ضعف الوازع : مثل - ةيف بنود االستماريتم ذكرها مل –نبه بعض أفراد العينة إىل عوامل     

الديين، عدم مناسبة الزمان أو املكان أو الظرف للنهي عن املنكر، الكسل، االنشغال موم الدنيا، 
اجلهل بطبيعة شخصية مرتكب املنكر، اجلهل بدوافع ارتكاب املنكر، ضعف الشخصية، استصغار 

  .كثري من املنكرات
مل االحنراف يف التدين كعامل من عوامل تراجع نشري هنا إىل أننا حتدثنا يف الدراسة عن عا    

النهي عن املنكر، إال أنا مل نذكره ضمن البنود يف االستمارة؛ ألنه ال ميكن ألحد أن يشعر أو 
  . يك بعد ذلك عن أن يعترف بذلكيعتقد باحنراف تدينه، ناه

ما أفاده  بهكذا تكون أبرز أسباب امتناع األفراد عن أداء واجب النهي عن املنكر حس    
اخلوف من العواقب السيئة املترتبة عن أداء هذا الواجب، مع اليأس من : استقصاء أفراد العينة هي

  .جدوى هذا النهي، خاصة مع قلة العلم وضعف اخلربة واحلكمة
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  : يوضح أسباب االلتباس بني املنكر واملعروف حسب رأي أفراد العينة 07جدول رقم  - 7
  %النسبة املئوية  التكرار  االحتماالت

  34.97  128  اجلهل بالدين وقلة العلم حبالله وحرامه
  9.01  33اختالف العلماء أصال حول حرمة بعض األمور              
  30.43  70كثرة املستجدات يف عصر يعرف بعصر السرعة والعوملة     
  58.69  135انتكاس القلوب نتيجة كثرة الذنوب                         

  100  366  اموع
  

ترى أن كثرة  %58.69تشري نتائج اجلدول املبني أعاله، أن الغالبية العظمى من أفراد العينة     
ذنوب العباد؛ أدت إىل انتكاس قلوم، وبالتايل التباس املنكر باملعروف عندهم، ناهيك عن جهلهم 
أصال بالدين ، وقلة علمهم حبالله وحرامه، وهو ما صنفه أفراد العينة كثاين سبب من أسباب 

ليكون ثالث ، %34.97: التباس املنكر باملعروف يف أذهان الناس، حيث قدرت نسبة اختياره ب
: كثرة املستجدات  يف عصر يعرف بعصر السرعة والعوملة، وذلك بنسبة: األسباب قوة هو

هذا، وجاء اختالف العلماء حول حرمة بعض األمور كأضعف األسباب قوة يف ذلك  ،30.34%
  .وكل ذلك حسب ما رآه أفراد عينة البحث، %9.01: بنسبة
  
  : يوضح درجة السكوت عن املنكر عند أفراد العينة 08جدول رقم  - 8

  %النسبة املئوية  التكرار  االحتماالت
  10.43  24  دائما
  43.91  101  غالبا
  45.65  105  أحيانا

  100  230  اموع
  

نفى أفراد عينة البحث أن يكونوا من الساكتني عن املنكر بشكل دائم، حيث مل يصرح بذلك     
منهم، أما البقية فقد انقسموا بشكل يكاد يكون متساويا بني من اعترب نفسه ال  %10.43إال 
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: ، وبني من وجد نفسه ساكتا عن املنكر يف أغلب األحيان%45.65: يسكت عن منكر إال أحيانا
43.9%.  

  
يوضح نوع العواقب السيئة اليت تعرض هلا أفراد العينة بسبب يهم عن  09جدول رقم  - 9

  : املنكر
  % النسبة املئوية  التكرار  االحتماالت

  81.30  187  معنوية
  7.39  17  جسدية
  5.65  13  مادية
  5.65  13  عائلية
  100  230  اموع

 
من أفراد العينة مل يتعرضوا يف مسرية يهم عن املنكر إال  %81.30أن  -09- يبني اجلدول رقم     

بينما مل يتجاوز عدد املتعرضني ملا هو  -...سخرية، استهزاء، شتم، اام بالباطل –ألضرار معنوية 
وقدر كل  ،%7.39: حيث قدر املتعرضون لألضرار اجلسدية بنسبة ،%8أكرب من األضرار املعنوية 
  .فقط %5.65: ادية والعائلية بنسبةمن املتعرضني لألضرار امل

وحنن نتساءل هنا عن حجم التضحيات اليت يقدمها مسلمون مل يقبلوا على أنفسهم ما هو     
  ‼أكرب من األذى املعنوي يف سبيل إعالء كلمة اهللا؟

  
  : حترك أفراد العينة للقيام بالنهي عن املنكر يوضح القوة اليت 10جدول رقم  -10

  % النسبة املئوية  التكرار  االحتماالت
  50.52  192  ابتغاء ثواب اهللا ورضاه

  20.78  79حب اآلخرين واخلوف عليهم                    
  28.68  109بغض املنكر واالمشئزاز من وجوده               

  100  380  اموع
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درجة أن ال نتحمل يف  إىل - املسلمني املعاصرين–عندما يتراجع النهي عن املنكر بيننا حنن     
سبيله حىت األذى املعنوي، يف حني قدم السابقون األولون أمواهلم وأرواحهم وأوالدهم فداء 
لذلك؛ فإنه يكون مدعاة ألن نتساءل عن هذه القوة الكبرية اليت امتلكها السابقون، وفقدها 

  .نكرالالحقون، حىت حصل بينهم هذا البون العظيم يف أداء فريضة النهي عن امل
من أجل هذا كان من أسئلة االستبيان املقدم لفئة املبحوثني، سؤالنا هلم عن القوة اليت حيسون     

أنه لدى وجودها داخلهم يتحركون للنهي عن املنكر، مهما كانت العواقب، فكانت إجابة 
ا منهم بأ %28.68منهم على ذلك بأا ابتغاء ثواب اهللا ورضاه، بينما كانت إجابة  50.52%

بأا حب  %20.78نسبة، وهي بغض املنكر واالمشئزاز من وجوده، يف حني أجابت أضعف 
  .اآلخرين واخلوف عليهم

هذا، وقد ترك اال مفتوحا ألفراد عينة الدراسة؛ من أجل ذكر بعض القوى األخرى، فكانت     
الرغبة يف حتقيق اتمع اخلوف من العقاب اإلهلي يف الدنيا أو اآلخرة، : اإلشارة إىل مجلة منها

الرباين الراقي املثايل، احلزن لضياع الدين بني أبنائه، والرغبة يف إصالح األمة وإحياء عزها، اخلوف 
  .من امتداد رقعة املنكر، واستحالة السيطرة عليها

  
النهي عن املنكر يف  ةيراها أفراد العينة قائمة بفريض يوضح اجلهات اليت 11جدول رقم  -11

  : هذا الزمن
  % النسبة املئوية  التكرار  االحتماالت

  41.35  153القنوات الفضائية الدينية                  
  32.70  121  املساجد

  17.02  63اجلمعيات والنوادي الدينية                
  8.91  33رجال األمن                                

  100  370  اموع
  

أخرب بأنه ال تزال طائفة من أمته ظاهرين على احلق إىل  -صلى اهللا عليه وسلم-ألن الرسول     
يوم القيامة، أحببنا أن نستقريء من خالل االستبيان أكثر اجلهات اليت يراها أفراد العينة قائمة ذا 

ضائية الدينية، وذلك بنسبة الواجب يف عصرنا احلايل، فكانت إجابة األغلبية بأا القنوات الف
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، %17.02مث اجلمعيات والنوادي الدينية بنسبة  ،%32.70، تليها مباشرة املساجد بنسبة 41.35%

  .%8.91وأخريا رجال األمن بنسبة 

هذا وقد أشار بعض أفراد العينة إىل بعض اجلهات األخرى، اليت متت متابعتها عرب االستمارات     
الصاحلة، املدرسة، الدعاة والعلماء املصلحون، املدارس القرآنية،  األسرة: فتمثلت فيما يلي

، احلركات -االنترنت- التنظيمات الطالبية، بعض األحزاب اإلسالمية، الشبكة العنكبوتية 
   .اإلسالمية، بعض اجلهود الفردية من الشرحية العادية

                       
النهي عن املنكر يف  ةللجهود القائمة بفريض يوضح تقييم أفراد العينة 12جدول رقم  -12

  : هذا الزمن
  % النسبة املئوية  التكرار  االحتماالت

  14.78  34  جهود كبرية                          
  54.34  125  جهود متوسطة                      
  18.46  42  جهود ضعيفة                        
  12.60  29  جهود ضعيفة جدا                   

  100  230  اموع
  

ملا مل خيل األمر من وجود بعض اجلهود القائمة على أداء فريضة النهي عن املنكر، رغبنا يف     
تقييم هذه اجلهود من خالل االستبيان الذي مت توزيعه، فجاءت أجوبة أفراد العينة يف أغلبها 

لتقرر أا جهود متوسطة، وغري كافية باملقارنة مع االستفحال الشرس للمنكرات، بينما  54.34%
من أفراد العينة جهودا ضعيفة، ومل خيل األمر ممن رآها ضعيفة جدا، والذين  %18.46اعتربا نسبة 

وإن . من أفراد العينة %14.78بينما مل جيدها جهودا كبرية سوى ، %12.60قدرت نسبتهم ب
أرى أن حىت هذه النسبة مل تر هذه اجلهود كبرية إال عندما رأت أن إمكانات هذه الفئة كنت 
  .، باملقارنة مع ما تقدمه من جهودضعيفة
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  :نتائج الدراسة: املبحث الثالث
، ىل مجلة من النتائجإالتوصل  استطعنا مت إجراؤها ،ة إجراءات الدراسة امليدانية اليتبعد مجل    

  :يلينوجزها فيما 

د يكون هناك إمجاع تام على أن املنكر قد استفحل يف زماننا هذا، بالطريقة اليت جعلته يكا :أوال
وبشىت الصور واألحجام، ونتائج اجلدول وعلى أي مرأى، وقت، موجودا يف كل مكان، ويف أي 

 العصر كبريتشهد على ذلك، حيث قدرت نسبة الذين رأوا أن حجم املنكر يف هذا  -1-رقم 
وقد كشفت الدراسة عن أن أكثر املنكرات شيوعا هي املنكرات املرتكبة عل مستوى  .%90.43ب

 %61.78، اليت رأى العينة أفرادمن  %45.4 ةسبوذلك بشهادة ن -واألخالقأي السلوك –املعاملة 
 حتتل املرتبةاليت و. منهم أن املنكرات األكثر خطورة هي املنكرات املرتكبة على مستوى االعتقاد

  .%29.31بنسة  الثانية  من حيث الشيوع
  

يف هذا  على أن أداء واجب النهي عن املنكر ،إمجاع شبه تام أيضاهناك  ،يف مقابل ذلك :ثانيا
يظهر  -5- الزمان أداء ضعيف جدا، وال يتناسب متاما مع حجم شيوع املنكرات، واجلدول رقم 

اليت رأته يف أحسن  %34.34ذلك، إضافة إىل نسبة  نالعينة يرومن أفراد  %60.86أن نسبة 
استفحال املنكر، وبني تراجع أداء فريضة النهي  هناك ارتباطا وثيقا بني أنعلى .األحوال متوسطا

أن تقصري املسلمني يف أداء هذه  %41.26عنه، حيث أكدت أعلى نسبة من أفراد العينة وهي 
  .-3و2انظر اجلدولني رقم -عامل ساهم يف تكريس وجود املنكر الفريضة هو أكثر

 
 األسباب اليت متنع الفرد املسلم من أداء واجبه يف النهي عن املنكر نأ امليدانية الدراسة أثبتت :ثالثا

باملعروف، التباس املنكر  :كثرية ومتنوعة، إال أن نسبة تأثريها ختتلف من مانع إىل آخر، ومنها
العواقب السيئة اليت  قد تترتب عن أداء هذا الواجب، االقتناع بعدم جدوى النهي أمام اخلوف من 

، بأن املسلم مسؤول عن نفسه فقط عتقاد، االعراض مرتكيب املنكر عن االستجابةكثرة املنكرات، وإ
كرر تبلد احلس نتيجة ت، عدم إدراك أمهية هذه الفريضة، ومدى خطورة إمهاهلا، وال يعنيه ضالل غريه

قلة العلم وضعف اخلربة واحلكمة يف  ،اخلجل من مرتكب املنكر أو الشفقة عليه، حدوث املنكر
     .-6: انظر اجلدول رقم-...تطبيق أحكام وآداب ومناهج وأساليب النهي عن املنكر
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اخلوف من  هو ربرز مانع لألفراد عن أداء واجبهم يف النهي عن املنكأكشفت الدراسة أن  :رابعا
مل يعد أحد يستطيع النجاة منها، يف ظل استفحال املنكر وقوة نفوذه، مواجهة العواقب السيئة اليت 

: انظر اجلدول رقم-  %39.36ب حيث قدرت نسبة املمتنعني عن النهي عن املنكر بسسب هذا املانع
من أفراد العينة مل يتعرضوا أثناء يهم عن املنكر ملا هو أكثر  %80.3ن ، والعجيب بعد ذلك أ-6

من األذى املعتوي، الذي قد يكون سخرية واستهزاء، أو سبا وشتما، أو ااما بباطل يف أسوأ 
دلبل واضح على أن مسلم اليوم مل يعد ذلك املسلم  اويف هذ. - 9 :انظر اجلدول رقم-األحوال 

لدين اهللا، وجهادا يف سبيله، بل مل يعد مسلم اليوم قادرا على حتمل أي يقدم روحه، فداء الذي كان 
وإذا ما حاولنا إجياد تفسري هلذا العجز الكامل عن . من أجل تغيري املنكر -مهماكان ضئيال–أذى 

حب الدنيا : -صلى اهللا عليه وسلم–سيتبادر إىل أذهاننا قول املصطفى  اخدمة دين اهللا، فسرعان م
، يف الدنيا نغصا ، حىت أضحى اليطيقلقد استفحل هذا املرض يف قلب مسلم اليوم، املوتوكراهية 

تعرضوا لألذى اجلسدي والعائلي، بسبب حىت أنه مل تتجاوز نسبة الذين . وال حيب للموت ذكرا
 .وهذا بني طلبة العلوم اإلسالمية الذين يفترض أم النخبة يف هذا اال ، :7.39%يهم عن املنكر

  .-9 :انظر اجلدول رقم-
  

اليأس من  ، هوأن ثاين أقوى مانع لألفراد من أداء واجب النهي عن املنكر ةأبرزت الدراس :خامسا
إذ مل يعد أحد يلقي كبري بال وال صغريه ملن ينهى عن  ،%29.59: وذلك بنسبة حتقيق جدوى النهي،

   .منكر
  

مرتكب  على الشفقة تعترب%12.35أثبتت الدراسة أن نسبة ال بأس ا من أفراد العينة  :سادسا
املنطق نفسه يفرض علينا عدم ، والنهي عن املنكر أداء واجب من ا هلااملنكر أو اخلجل منه، مانع

ا ينهى عن منكر، فغالبا ما سيكون هذ أنإذا ما أتيح له  التقليل متاما من شأن هذا املانع، إذ اإلنسان
، أي من القريبني منه سواء كانوا أقارب، أو أصدقاء أو أصحاب فضل، املنكر يف بيئته اليت يعيش ا

ونكون  أو احترام،امتنان  أو ةبحمفهي يف الغالب عالقة  م جيدة، اوهؤالء عادة ما تكون عالقاتن
 .حريصني على عدم فعل ما يسيء إليهم

 فيما بيننا بروح التناصح، وال - بعد–حنن ال نتمتع  - ولألسف الشديد-يف مقابل ذلك     
م احملبة واالمتنان ورد اجلميل، أن نقوم سلوك بعضنا البعض، وأن حنرص أن من متانفهم  نستطيع أن
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ال خري فيكم إن مل ": عل جناة من يهمنا أمرهم من الوقوع يف شرك املنكرات، وهللا در من قال
، يصبح الوالدان هكذا، وحني تغيب هذه الثقافة بينناف، "مل نسمعهانا إن ال خري فيوها، وتقول

مشفقان على أوالدمها من وطأة توجيه النهي عن املنكر هلم، ويصبح الطالب أو التلميذ خجال من 
توجيه النهي عن املنكر لشيخه، ويصبح الصديقان متحرجان من التناصح فيما بينهما، وقس على 

  .ذلك ما شئت
  

ن املنكر، هي تلك املتعلقة جبانب يف حركة النهي ع أقل املوانع تأثريا بينت الدراسة أن :سابعا
، إذ أظهرت الدراسة امليدانية أن أضعف النسب املسجلة يف استقصاء أسباب االمتناع العلم واملعرفة

 ،%4.88بنسبة عامل التباس املنكر باملعروف : على التوايلكانت عن أداء فريضة النهي عن املنكر، 
ليكون عامل  ،%3.16يليه عامل عدم إدراك أمهية هذه الفريضة، ومدى خطورة إمهاهلا بنسبة 

  .��� %0.57االعتقاد بأن املسلم مسؤول عن صالح نفسه فقط، هو أقل العوامل حظا بنسبة 
، ورغم هذا -جانب العلم بالشيء–فاملالحظ على هذه العوامل الثالث أا تتعلق باجلانب املعريف 

، ويف هذا داللة واضحة على ان الناس ال ميتنعون عن أداء هذا فهي من أضعف املوانع تأثريا
  .أو ببعض تفاصيله الواجب، جلهل منهم حبقيقته أو بوجوبه

  
كواحد من العوامل اليت احتلت نسبة معتدلة " يجة تكرر املنكراتتبلد احلس نت"جاء عامل  :ثامنا

لكن  هذا،، وأنا أكاد أجزم أن نسبة هذا العامل قد تكون أكرب من %10.05 من حيث التأثري
، الذي يبدو أنه مل يعد هناك من يشعر أصال بتبلد حسه، فضال عن أن يشهد بذلك على نفسه

باملنكر وشناعته، وجسامة أضراره، هو يف حد ذاته قوة  كما أنه من املفروض أن يكون اإلحساس
ببشاعة  اإلحساس كن الذي حيدث اليوم أن، ل-دون شعور حىت من-حمركة للنهي عن املنكر

تغري قسمات وجوهنا  اإذا اعتربناللهم -ال حيرك فينا ساكنا،  أصبححىت  ،املنكر ضعف وضعف
  . -‼تغيريا
التباس املنكر باملعروف  بأظهرته نتائج استقصائنا عن أسبا ولعل ما يدعم كالمي هذا، هو ما    

لوب نتيجةكثرة انتكاس الق"ب %58.69مسجلة  ةوالذي كانت اإلجابة عليه، يف أعلى نسب عندنا،
  .-7انظر اجلدول رقم-"الذنوب
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أسباب االمتناع عن أداء واجب النهي عن املنكر، أسباب نفسية بالدرجة األوىل، أكثر من  :تاسعا
اخلوف من  :أي شيء آخر، ودليل ذلك أن أبرز سببني ظهرا يف استقصاء الدراسة امليدانية مها

 هذا منمتاما،  نومها أمران نفسيا اليأس من حتقيق جدوى النهي، ، ومواجهة العواقب السيئة
ن القوة احملركة ألداء هذا الواجب هي نفسية بالدرجة األوىل أيضا، فإجهة، ومن جهة أخرى 

ما هي القوة اليت حتس أا حتركك : سؤال االستقصاء الذي يقول ىعل وهذا ما تبينه نتائج اإلجابة
ور يف واليت كانت قوى نفسية حبتة تد؟ القائمة التحدياتعن املنكر يف ظل كل  يفريضة النه ألداء

اخلوف من العقاب اإلهلي يف الدنيا أو  :جمملها حول شعور احلب واخلوف واحلزن والرغبة، ومنها
اآلخرة، الرغبة يف حتقيق اتمع الرباين الراقي املثايل، احلزن لضياع الدين بني أبنائه، والرغبة يف 

هذا إضافة  .يطرة عليهاإصالح األمة وإحياء عزها، اخلوف من امتداد رقعة املنكر، واستحالة الس
املنكر واالمشئزاز وابتغاء ثواب اهللا ورضاه،  :تقدميها يف استمارة االستقصاء وهي إىل البنود اليت مت

ابتغاء ثواب اهللا  :واليت مت التصويت فيها على بند .حب اآلخرين واخلوف عليهمومن وجوده، 
  .-10انظر اجلدول رقم- %50.52 :بأعلى نسبة، وهي ورضاه

  
رغم كل الضعف والتراجع الذي حلق حركة النهي عن املنكر يف هذا الزمن، ورغم كل  :عاشرا

، وقد ضبايب وعشوائيولو بشكل –إال ان هناك دائما من ميارسها  التحديات املقللة من جدواها،
القنوات الفضائية الدينية بنسبة : حدد االستقصاء نسب مشاركته يف هذه احلركة كما يلي

 ،%17.02مث اجلمعيات والنوادي الدينية بنسبة ، %32.70ليها مباشرة املساجد بنسبة ت ،41.35%
األسرة الصاحلة، : األخرى مثل إضافة إىل بعض العناصر. %8.91وأخريا رجال األمن بنسبة 

املدرسة، الدعاة والعلماء املصلحون، املدارس القرآنية، التنظيمات الطالبية، بعض األحزاب 
، احلركات اإلسالمية، بعض اجلهود الفردية من الشرحية - االنترنت-الشبكة العنكبوتية اإلسالمية، 

  .واليت وصفت جهودها باملتوسطة املتواضعة .العادية
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آليات تفعيل النهي عن آليات تفعيل النهي عن آليات تفعيل النهي عن آليات تفعيل النهي عن : : : : رابعرابعرابعرابعالفصل الالفصل الالفصل الالفصل ال

        : : : : المنكر المنكر المنكر المنكر 
  ....والتصوروالتصوروالتصوروالتصور    مستوى االعتقادمستوى االعتقادمستوى االعتقادمستوى االعتقاد    علىعلىعلىعلى: : : : المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول

        ....الحس والشعورالحس والشعورالحس والشعورالحس والشعور    مستوىمستوىمستوىمستوىعلى على على على : : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

  .ك والممارسةالسلو مستوىعلى : المبحث الثالث
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�m¶��µ���´��³: يقول اهللا تعاىل �²��±��°¸� ���»�� � � � � � �º� �¹
Â��Á�������� ���À��¿��¾�����½��¼l ]وحنن إذ حتدثنا يف الفصل السابق عن ، ]التوبة

يف طريق  -ولو مشعة-نبغي ختم هذا البحث قبل أن نشعل  عوامل تراجع النهي عن املنكر، فإننا ال
قلما جند خطة ... وألننا "إعادة هذه الفريضة الغائبة إىل واقع احلياة االجتماعية بني املسلمني، 

تستهدف رفع سوية التدين وااللتزام يف اتمع، أو جند خطة تركز على حترير املسلم من الزيف أو 
دة، أو تركز على حتقيق التالحم االجتماعي، أو تعىن بتعليم الناس العادات الفاس واخلرافة أ

فإنه لن يكون من  1،"االستفادة من الطاقات الفردية اهلائلة املتاحة، أو االستفادة من وقت الفراغ
السهل متاما إجياد خطة دقيقة متكاملة تعمل على تفعيل فريضة النهي عن املنكر، خاصة من قبل 

أوائل خطواا يف طريق البحث العلمي، لذلك لن تزيد جهودنا يف هذا البحث  باحثة الزالت ختط
اليت من شأا أن تساعد على تفعيل هذه الفريضة بني شرائح اتمع،  ،عن رصد بعض اآلليات

  . على أن يشكل ذلك خطوة أوىل يف طريق وضع منهجية كاملة من أجل ذلك
إبداع النظرية أو احلل ال يكفي إذا مل نستطع تقدميه إىل ... أنمث إنه ينبغي التنبيه قبل ذلك على     

  :...إننا حباجة إىل أمرين: "، يقول حممد رمضان البوطيالناس
 ...والواقعية علم نكشف به أمراضنا ومشكالتنا، ونصل به إىل احللول العلمية -

االستفادة من أي فكرة تفعيل وسائل االتصال اليت تربط أفراد األمة بعضهم ببعض، وتتيح هلم  -
أو معلومة جديدة، وتنقل الفرد املسلم من وضع املتلقي الراكد، واملكرر االتكايل إىل وضع 

   2."املشارك الفعال واملبدع املسؤول
  : على لإذا كان اإلنسان ميثل مملكة كاملة، فهده اململكة تشتم"و    
 ...نيستمد ما يبته من أحكام م يالذتشريعية ميثلها يف مملكة اإلنسان السوي الفكر سلطة  -

فطر اهللا العقول عليها، ومن الواقع التجرييب، ومن املعارف اليت توصل إليها  احلكمة الفكرية اليت
   3...قبل، ومن الشرائع الربانية نالناس م

   .اهللا يف قلب املؤمن ظالضمري، وواع اوميثله هيئة الوعظ والتذكري -

                                                 
  .23 ص مرجع سابق،، عبد الكرمي بكار، من أجل انطالقة حضارية شاملة -1
  .9ص، حممد سعيد رمضان البوطي وجودت سعيد، -م1995ندوات الفكر املعاصر- مفهومه وطرائقه : التغيري -2
م، ص                                                                                                                         1999- ه 1420: ، عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، دار القلم، دمشق، الطبعة اخلامسةوأسسها األخالق اإلسالمية -3

121-123                               .  
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ا متلك هذه السلطة مىت كانت مملكة اإلنسان السوي إرادته، وإمنسلطة تنفيذية ميثلها يف  -     
وعلى ... هواءألأو تستكني وختضع ل لقوية، حازمة، عاقلة، أما إذا كانت ضعيفة فإا تتخاذ

ية وإمنا تكون اإلرادة القو... ،مقدار قوة إرادته سنستطيع قيا ،مقدار استقامة اإلنسان يف سلوكه
إذا كانت مقرونة بالعلم والعقل واحلكمة يف التصرف، وإال كانت سالحا خطريا  ،خلقا حممودا

هكذا رأى عبد . "والتثبيط فوحيتاج اإلنسان إىل قوة اإلرادة ضد كل عوامل االحنرا... ضارا
يات ، وأنا أورد آله هذاالرمحن امليداين اإلنسان يف جوانب ثالثة، وهكذا ارتأيت أن أتبع تقسيم

  :تفعيل النهي عن املنكر، فجاء املضمون كما يلي

   :على مستوى االعتقاد والتصور: املبحث األول

أعمالنا ال تتخلف عنا، وحنن ال منلك الفكاك عنها، وهي يوم القيامة مكشوفة منشورة، ال      
االرتباط بقوة وشعور املسلم ذه املسؤولية الفردية يرتبط كل ... نسان أن يتجاهلها،ميلك اإل

فالتطبيق يواجه بعقبة ذاتية من داخل النفس، ال نتخلص منها إال بعمق ... ،عقيدته وصحتها
فإن الوعي املعريف هو  1.التلقيين املستحفظ وليس... العلم التكويين النافع، ، القائم علىاإلميان

فكل شيء يف ... يته،الضرورية لضمان أصالة الفعل التجديدي وفعاليته واطراد املقدمة الشرطية
  2".ضوء اإلسالم ينطلق من العلم، وينجز بالعلم ويتحول إىل علم

عملية تغيريها و... ،االجتاهات باالستمرارية والثبات النسيباالعتقادات والتصورات و تتصف    
  :            ولعل ذلك يعود إىل مجلة عوامل، أمههاأو تعديلها تعد عملية عسرية، 

                                  .اه ورسوخه، وزيادة درجة وضوحه عند الفردقوة االجت -   

 احتوله مبرور الوقت إىل مكون من مكونات شخصية الفرد واجلماعة اليت ينتمي إليها، وهن -     
                                      .كبريا يف تثبيت االجتاه اتلعب دفاعات الفرد دور

األفكار إىل ثنائية  متتحول عنده الذين... عند بعض األفراد ياألفق واالنغالق العقلضيق  -     
       .وما يؤمن به اآلخرون... به ون، ليس فيها مساواة أو التقاء بني ما يؤمنةقطعي

                                                 
  .94م، ص2002ه، 1423: منهج التغيري عند اإلمام حسن البنا، مجعة أمني عبد العزيز، دار الدعوة، اإلسكندرية، الطبعة األوىل -1
2
: ، الطيب برغوث، دار قرطبة، احملمدية، اجلزائر، الطبعة األوىل-قراءة يف سنن التغيري االجتماعي–مدخل إىل سنن الصريورة االستخالفية  -

 .112، 111ص م،2004-ه1425
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أن ... يؤكد أريك هوفر هناو ،...العنف أو القهر يف تغيري االجتاهات محماولة استخدا -     
  . أن من الصعب حتديد أيهما أوالتطرف، وأن التطرف يشجع على العنف، والعنف يولد ال

 :، ولعل من أمههاسباب اليت جتعل االجتاه سهل التعديل أو التغيريهناك العديد من األ هذا، وباملقابل
  .عة، خيتلف األفراد كثريا يف شأنهأن يكون االجتاه ضعيفا، غري واضح، هامشيا بالنسبة ألفراد اجلما

تبني منها أن هناك عدة طرق لتغيري اجتاهات الفرد، بعضها ... وقد أجريت دراسات عديدة    
الفرد، مير ا  املواقف اليت يرجع إىل انتقال الفرد من مجاعة إىل أخرى، وبعضها يرجع إىل التغيري يف

أو  ع االجتاه،أو االتصال املباشر مبوضو التغيري القسري يف السلوك،: كما أن بعضها قد يرجع إىل
سائل اإلعالم وأو  يف ذلك ثوابت اتمع، امب التغيريات االجتماعية اليت تكتسح كل مجود أمامها

   1".التأثري الذي حتدثه جهود املربنيوكذا  ضادة يف االجتاه،تأثري الدعاية املأو  بأدواا املتعددة،

اليوم من مجلة ترسبات على املستوى وإذ نستعرض هذا الكالم فإننا نرمي إىل القول بأننا نعاين 
املسلمة، أضحت اليوم مبثابة بىن حتتية تنطلق منها كل سلوكات الفرد املسلم،  ةالعقدي للشخصي

ودون أن يشعر ا، ناهيك عن أن ينظر يف مدى  صحتها أو صواا، أو يقف موقف من يناقش 
  .فيها
جيعل االستمرار ممكناً كيال ينقطع العمل يف أن الوعي والعلم هو الوقود الذي  وإذا أدركنا    

فإننا نصل إىل أننا حباجة إىل العمل على غرس  2كما ينطفئ املصباح حني يفقد وقوده، ،بدايته
مجلة من الثوابت يف عقليات املسلمني، وترسيخ مجلة من االعتقادات والتصورات والقناعات بني 

   :ما يلي أفراد اتمع املسلم، أمهها
ليست حالة عارضة ...بعترب النهي عن املنكر أحد أهم أدواا، إن مهمة اإلصالح اليت  - �

بيان النبوة لوسائل تغيري املنكر و ،تظهر عند احلاجة إليها، بل هي حالة مستمرة تالزم حياة األمة
لقيام اسل عن اوال يبقي هلا عذراً يف التقاعس أو التك ،وضوابطه، يقيم األمة على احملجة البيضاء

البيان شافياً شامالً، ال يكاد يفلت منه واحد من األمة، مهما كان موقعه يف  إذ جاءذه الفريضة، 
 ، من مقومات شخصيةراحلياة، ومهما كانت قدرته واستطاعته، مما يدل على أن مرتلة تغيري املنك

                                                 
 ، مكتبة األجنلو-مشس رئيس قسم الصحة النفسية يف كلية التربية جبامعة عني–مدخل إىل علم النفس اإلجتماعي، حممد إبراهيم عيد  -1

  .97، 96ص املصرية، القاهرة، مصر،
  . 16صمرجع سابق، أهداف الدعوة ومنطلقاا، حممد امساعيل املقدم، - 2
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مسعت رسول : ـ قال عن أيب سعيد اخلدري ـ رضي اهللا عنه :املسلم، الذي به قيام األمة املسلمة
من رأى منكم منكراً فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، (( :يقول -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

هذا  رصد - صلى اهللا عليه وسلم- الرسول ف.. 1،))فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان
مث بني آالت التغيري وسبله من بعد ذلك، ناظماً  ،))من رأى منكم منكراً فليغريه((: احلديث بقوله

هلا نظماً أولياً، فال يتخلى املرء عن سبيل إىل الذي بعده، إالّ إذا أعذر نفسه، وأيقن أن ليس يف 
   2.طوقه القيام بالتغيري من خالل السبيل الذي ترك

  
وطمعاً يف ، وامتثاال ألمره تعاىل، إمياناً واحتساباً أن يكون أداء واجب النهي عن املنكر ينبغي -2

ألن يهدي اهللا بك رجالً ((: - صلى اهللا عليه وسلم-يقول  ته،وابتغاًء ملرضا، عز وجل هثواب
إن اهللا ومالئكته وأهل السماوات واألرض، حىت ((: يقولو 3،))واحداً خري لك من محر النعم

من دعا إىل ((: يقول، و4))اخلري النملة يف جحرها واحليتان يف البحر، يصلون على معلم الناس
-يقول ، و5))هدى كان له من األجر مثل أجور من اتبعه، ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً

احتساباً، الفعل وحني يكون هذا  6،))الدال على اخلري كفاعله((: أيضا -صلى اهللا عليه وسلم
عقلياً ونفسياً وجسدياً ومالياً، ألن وعلى االستعداد له، استعداد قلبياً لواجب ذا ايعني اهللا القائم 

تبعات جساماً وابتالءات عظاماً، لو مل يكن القائم له حمتسباً وجه اهللا تعاىل، لنكص على  فعلهلذا ال
   7.عقبيه أو تقاعس عن إنفاذ ما بدأ

واإلخالص رأس أعمال القلوب، اليت هي أجل أعمال العبد وأعظمها قدراً، وأشقها على     
النفس، ألن من عمل على تفعيل اإلخالص يف قلبه، فهذا يعين أنه أقام حائال بينه وبني شهواته 
ورغباته، فتحقيقه يتطلب جهاداً عظيما، وسري العلماء والصاحلني مع اإلخالص تشهد بشدته على 

                                                 
 .70: بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان، رقم: اإلميان، باب: البخاري يف كتابرواه  -1
     .، بتصرف19191919 -18181818فقه تغيري املنكر، حممود توفيق حممد سعد، ص - 2
: غزوة خيرب، رقم: ، وكتاب املغازي، باب2787: فضل من أسلم على يديه رجل، رقم: اجلهاد والسري، باب: رواه البخاري يف كتاب -3

من فضائل علي : فضائل الصحابة، باب: ، ورواه مسلم يف كتاب3425: مناقب علي بن أيب طالب، رقم: املناقب، باب: ، وكتاب3888
  .  21755: رقم: ، وأمحد4423: ، رقمبن أيب طالب

  .2609: ما جاء يف فضل الفقه على العبادة، رقم: العلم، باب: رواه الترميذي يف كتاب -4
فيمن دعا إىل ما جاء : العلم، باب: الترميذي يف كتابو، 4831: أو سيئة، رقم من سن سنة حسنة: العلم، باب: رواه مسلم يف كتاب -5

  .8795: وأمحد، رقم، 2598: ، رقمهدى
  .21949: ، وأمحد، رقم2594: ، رقمما جاء الدال على اخلري كفاعله: العلم، باب: رواه الترميذي يف كتاب -6
 .23232323حممود توفيق حممد سعد، ص فقه تغيري املنكر، -7
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ما عاجلت شيئاً أشد علي من ": –رمحه اهللا تعاىل - ، وصعوبة حتقيقه، قال سفيان الثوري قلوم
أعز شيء يف الدنيا اإلخالص، وكم ": ، وقال يوسف بن حسني الرازي"إا تنقلب علي ،نييت

صلى -، بل هذا سيد العابدين حممد "أجتهد يف إسقاط الرياء عن قليب فينبت فيه على لون آخر
فاإلخالص  1،))يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك((: كان كثرياً ما يقول -وسلماهللا عليه 

حباجة إىل مهّة صادقة لتحقيقه يف القلب، ومهّة يف إزالة كل ما يفسده من رياء أو مسعة أو 
، "طوىب ملن صحت له خطوة واحدة ال يريد ا إال اهللا تعاىل": يقول سليمان الداراين 2...غريها،

من ": -رضي اهللا عنه-إىل أيب موسى األشعري  - رضي اهللا عنه- اخلطاب ن عمر بوكتب 
ختليص النيات على ": وقال أيوب السختياين، "خلصت نيته كفاه اهللا تعاىل ما بينه وبني الناس

  . "العباد أشد عليهم من مجيع األعمال
يرقى بالعبد  هإن بل...، سر عظيم وباب دقيق والتميز به من أعظم املطالب اإلخالصو    

فرب عمل صغري تعظمه النية، ورب عمل كبري تصغره الضعيف العاجز إىل رتبة القادر العامل، 
وإمنا يبعث الناس على ... النية، ورب قتيل بني الصفني اهللا أعلم بنيته، فال عمل ملن ال نية له،

رأيت اخلري ": وقال آخر ،"تعلموا النية، فإا أبلغ من العمل": نيام، وهلذا قال بعض السلف
  ."كله، إمنا جيمعه حسن النية

على الناهي عن املنكر أن يتجرد من حظوظ النفس األمارة بالسوء، من طلب الشهرة، وطلب ف
املرتلة يف قلوب العامة، أو الطمع يف حتصيل وظيفة دنيوية، أو شيء من حطام الدنيا، أو أن يظهر 

يقصم  - كما قيل-حب الظهور "و ،قله على من ينهاهفضله يف دينه أو علمه، أو عمله أو ع
  . "الظهور

إن إخالص النية يؤثر يف القلوب القاسية فيلينها ويرققها، ويف األلسنة احلادة فيذهب حدا     
ويقيدها بالشرع، ويف األيدي املعتدية اجلائرة من الوالة وغريهم، فيعقلها ويكفها عن شرها، 

  3".تعاىل، ومعيته اخلاصة خلاصة أوليائهوذلك من آثار عنايته 

                                                 
يف دعاء يوم : الدعوات، باب: ، وكتاب2066: ماجاء أن القلوب بني إصبعي الرمحن، رقم: القدر، باب: أخرجه الترمذي يف كتاب  -1

 .25364و 16972: رقم: ، وأمحد3511: عرفة، رقم
 .12، 11ص، ه 1429حسني بن سعيد احلسنية، ، القمم يا أهل اهلمم - 2
  .28-27تذكري أويل اخلري بشعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر، عبد اهللا بن صاحل القصري، ص -3



152 
 

وهي أنه ينبغي ملن يسلك طريق  ،دقيقة عظيمة مهمة قلّ من ينتبه إليها جتدر اإلشارة إىل هناو    
لكون  ،الغلظة والشدة أن يكون قصده بذلك رجوع العاصي عن تلك املعصية، ال االنتصار لنفسه

قد يكون خملصا يف ابتداء اإلنكار فإذا رد  ن املنكرناهي عالعاصي رد كالمه أو استهزأ به، فإن ال
وأغلظ يف الكالم، وقد يقع يف الفحش والكذب واللعن  ثائرته كالمه واستهزأ به، ثارت العاصي

والضرب، وقد يستعدي عليه فيسجنه أو يعزره، وقد يسترسل به الغضب إىل اخلروج إىل الكالم 
  . أو باطل أو فاحش يف حق العاصي مبا ال جيوز له مما هو كذب

وهذا الصنيع يف احلقيقة انتصار للنفس ال غضب هللا وحملارمه، فيخرج ذا عن دائرة اإلخالص،     
ويقع يف هوة الغضب واحلمق املنهي عنه، فتنعكس احلال يف حقه، ويصري ممن جيب اإلنكار عليه، 

من ثوبه بالبول، وهذه مسألة بعد أن كان منكرا على غريه، ومثاله يف هذا مثل من يغسل الدم 
  1.ينبغي أن ينتبه هلا من يستعمل هذه الطريق يف تغيري املنكر

جد يوأن  صخالاإلليس شرطا من أنه وهي  ،غري أن هناك قضية مهمة ال بد من إيضاحها    
يقدم النيب يوم القيامة  ومع ذلك ...اهللا ءأنبيافليس أحد أشد إخالصا من  ...الناسالقبول من 

   .والنيب وليس معه أحد ،والنيب ومعه اجلماعة ،والنيب ومعه الثالثة ،ه الواحدومع
بل الواجب  ،مث إن كراهة إظهار احلق إذا كان خمالفاً لقول الرجل ليس من اخلصال احملمودة    

وهذا  ،على املسلم أن حيب ظهور احلق ومعرفة املسلمني له سواٌء كان ذلك يف موافقته أو خمالفته
من النصيحة هللا ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة املسلمني وعامتهم، وذلك هو الدين كما أخرب به 

نفسه باحملاسبة، وبالرفقة ولعله مما يعني املرء على ذلك تعهد  .- صلى اهللا عليه وسلم- النيب 
   2.مبتعدا عن طرق اهلوى والفتنة بشىت وسائلها والدعاء، الصاحلة، وبالوعظ والتذكري

  
فمرد األمر إىل فضل اهللا، وهل  3،))كلكم ضال إال من هديته((: توفيق اهللا أساس اهلداية -3

أحد يستطيع أن يعمل دون توفيق اهللا وإعانته وتيسريه وتسديده؟، فال استقامة على طاعة اهللا وال 
�����:منة من قلبه فعلى الناهي عن املنكر أن يوطن نفسه على نزع أية، استدامة عليها إال بتوفيق اهللا

                                                 
 .91-90داهللا الراجحي، ص، عبدالعزيز بن عبة إىل اهللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكرالقول البني األظهر يف الدعو -1
  .25فبصل بن سعود احللييب، ص وأسبابه وعالجه، هالفتور مظاهر -2
 ،صفة القيامة والرقائق والورع :والترمذي يف كتاب، 4674: ، رقمحترمي الظلم :باب ،الرب والصلة واآلداب :مسلم يف كتابأخرجه  -3

 .2419: رقم
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m�����Ø� � ×�� Ö� �Õ� �Ô� � Ó�� Ò� �� Ñ� � �Ð�� ÏÎ�� Í� �Ì� �Ë� �Ê�� ÉÈ��Ç� �Æ� �Å
Ú� � Ùl ]وأن ال حول وال قوة له إال باهللا، إذ املهتدي دائما خياف من  ،]احلجرات

االنتكاس يف أية حلظة، وكلما ازداد العبد قربا من اهللا ازداد خوفا من اهللا أن يفقده شيئا من إميانه، 
وال  عوإذا شاء اهللا يطبع على القلوب واألمساع واألبصار، فال تعي وال تسم، فاهلداية نعمةٌ من اهللا

 يفتحها اهللا، والعبد قد يكون من أصلح الناس، مث متر عليه طرفة عني من غرور أو عجب ترى حىت
مهما اجتهد اإلنسان يف أداء واجب النهي عن املنكر، ينبغي أال يذهب عن تصوره ف 1،فينتكس

  .سر هو اهللا، وأن املوفق هو اهللاأبدا أن اهلادي هو اهللا، وأن املي
  
تغيري اتمع ال حيتاج إىل عدد كبري من الناس، ولعل عشرة باملائة من الواعني يغريون نظرة  -4

، فال يشترط أن يطال التغيري اجلميع، ولكن حينما يرون النموذج ااتمع حني يقفون موقفا سليم

~��_��`������m�|��{���z��y��x��w���v}����b��a:نيتغريو

k��j��i��h��� � � �g���� � � � � � � � �f��e��� �d��cl ]فينبغي أن ال تكون قلة  ].األنفال
اخلريين عامال من عوامل نشر اليأس واإلحباط يف نفوس العاملني على كسر شوكة املنكر يف 

  .أوساطهم، فلطاملا كان أصحاب املنكر دائما أكثر من أصحاب املعروف
  
، ومن مث انتظار حضور النهي عن املنكر فريضةج بفساد احلكام من أجل ترك ال ينبغي التحج - 5

لى اهللا ص-املصطفى لمن أجل حماربة املنكر، يقو -عليه السالم–املهدي املنتظر، أو نزول املسيح 
يا عبادي ال تشغلوا أنفسكم باحلكام، فإن نواصي ((: فيما رواه عن ربه تعاىل -عليه وسلم
ن عصيتموين قذفت يف أطعتموين قذفت يف قلوم الرمحة فترأفوا بكم، وإ، فإن ياحلكام بيد

أعمالكم ((: أيضا - لى اهللا عليه وسلمص- ويقول 2.))فساموكم سوء العذاب قلوم الغلظة،
مل يصنع احلكم -لى اله عليه وسلمص-مث إن الرسول 3.))أعمالكم، كما تكونوا يوىل عليكم

أن كون اتمع  إىل... الراشد واألمة الراشدة واألفراد الراشدينالراشد أوال، بل صنع اتمع 
                                                 

مصطفى : حتقيق. عبد الرمحن بن أيب يكربن داود احلنبلي الدمشقي الصاحلي. انظر الكرت األكرب من األمر باملعروف والنهي عن املنكر -1
                                                                    .     411-405ص . م1996 - ه 1417الطبعة األوىل . لبنان. بريوت. دار الكتب العلمية. عثمان صميدة

  .5ص الصاحلي،عبد الرمحن  األمر باملعروف والنهي عن املنكر،الكرت األكرب من  - 2
 .رواه الطرباين- 3
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��m�n��m��l��k�l... هذا منهج األنبياء مجيعا الذي يفرز حكامه، � � � �، ]إبراهيم[�

m�� �f��e���d��c�� �b��al ]شك أن احلكام الصاحلني  الف .]إبراهيم
ضي ر–لقد كان علي بن أيب طالب .. .من أعظم النعم، ولن حنصل عليهم إال إذا غرينا ما بأنفسنا

حاكما راشدا بإمجاع السنة والشيعة، ولكن األمة مل تكن راشدة، فخذلته ويف النهاية  - اهللا عنه
لقد جاء القرشيون إىل  ..قتلته، فاألمة الراشدة هي األصل، واحلاكم من إفراز األمة وليس العكس

وعمل على بناء األفراد الذين ... وعرضوا عليه احلكم، ولكنه رفض -لى اله عليه وسلمص-النيب 
   1.آمنوا إميانا راسخا، بعد ذلك يصنعون النظام الذي حيكمهم

 
يف الدعاء للحكام والتشاغل بدعوم إىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة خري سبيل هلداية أمة  - 5

 ،ئفها، فيا سعد من دعا للحكام على الدواممجع مشلها وبعث روح املودة بني طوا... اإلسالم، و
فهذا فقه  ،"علمت يل دعوة مستجابة الدخرا للسلطان لو": -رمحه اهللا–يقول أمحد بن حنبل 

الرجل، ورسوخ قدمه بالعلم جعاله يدرك جيدا أن اهللا يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن، وإذا ما 
ية فريضة النهي عن املنكر يف ضبط توازن إىل أمه -أو حىت من دوم سلطة- اهتدى احلكام 

جمتمعام، فإم بسلطتهم سيكونون من أبرز وأهم اآلليات العاملة على تفعيل النهي عن املنكر، 
  .كل حسب موقعه، وحبجم سلطته

  
لناهي عن املنكر أن يالحظ بباطنه لطف اهللا تعاىل به، حيث حفظه من مثل املعصية، ل ينبغي -6 

- أن يالحظ بباطنه أنه ال يدري هل يدوم له هذا احلفظ، أو يفنت و، األمر بالعكسولو شاء لكان 
، وأنه كم من تائب عابد رجع إىل املعاصي فقبض عليها، وكم من عاصٍ مسرف -والعياذ باهللا

  ...توبته ما سلف قبلها، فقبض مغفورا له،بتاب اهللا عليه فجنب 
املنهي،  ار واالزدراء، فال يرى لنفسه عزة وعلوا علىأن يكون بعيدا عن الكرب والرياء واالحتقو

بالعلم والتنـزه عن مثل هذه املعصية، وال يرى احتقار املنكر عليه باجلهل والوقوع يف املعصية 
لذلك، حذرا من أن يكون قصده الباطن بكالمه إظهار رتبته بشرف العلم والعفة،  وازدراءه

ل ورذالة املعصية، فإن علم من نفسه أن هذا هو الباعث له وإذالل صاحبه بنسبته إىل خسة اجله

                                                 
 .96-95-94- 85-68ص . جودت سعيدو ، حممد سعيد رمضان البوطيمفهومه وطرائقه: التغيري - 1
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على اإلنكار، فقد وقع يف منكر أقبح يف نفسه من املنكر الذي أنكره، ومثله يف هذا كمثل من 
ينهى عن املنكر ويأتيه، وهذه مذلة عظيمة ...خيلص غريه من النار بإحراق نفسه، وهو كمن 

  . وغرور من الشيطان
  
زوال املنكر وحصول املعروف، سواء حصل  أول مهه أن يكون... عن املنكر ناهيينبغي لل -�

يرى أن هذا الواجب ثقيل وشاق، ولو كفاه غريه وقام بواجب أن ذلك بسببه أو بسبب غريه، و
النهي عن املنكر، فإنه ال يغضب وال يرى من نفسه كراهية، بل يفرح بزوال املنكر وحصول ...

لو ساعده وشاركه ليحصل على األجر، ويكون يف عداد الدعاة إىل  املعروف، ويود من نفسه أن
والناهني عن املنكر، فهذه عالمات تدل على أنه خملص، وإن فقدت هذه العالمات ورأى ...اخلري 

من نفسه كراهية لزوال املنكر على يد غريه، ويثقل عليه أن يرجع هو عن املنكر بنفسه، ويرى من 
، خشية أن يسبقه غريه فيزول على يديه املنكر، ال يقصد املبادرة إىل أداء نفسه مسابقة إىل اإلنكار

وإشاعةً للخري يف أرض اهللا، فإن كان كذلك فليتق اهللا  ،هذا الواجب العظيم غريةً على حمارم اهللا
  . ولينكر على نفسه أوال

 

وف واجلزع من اخل هما يلقيه الشيطان يف نفس... إىلأن ال يلتفت  ناهي عن املنكرينبغي لل -				
أو العزل عن املنصب، فإن هذه  من الضرب أو القتل، أو أخذ املال وتقدير وقوع احملذور

التقديرات كلها يف احلقيقة من وساوس الشيطان، ليثبطه عن القيام بأداء هذا الواجب، بل الواجب 
مقسوم، كما  وسكون، وأن الرزق مقابلة ذلك بصريح اإلميان، بسبق القضاء والعلم بكل حركة

لة التكليفات اليت خاطب اهللا واجب من مج اليقني بأن القيام بأعباء الدعوة�مع 1أن األجل حمتوم،
 �.2ا املسلمني، بغض النظر عن النتائج واآلمال

                                                 
 .72-71، عبدالعزيز بن عبداهللا الراجحي، صالبني األظهر يف الدعوة إىل اهللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكرالقول  - 1
  . 12-11ص أهداف الدعوة ومنطلقاا، حممد امساعيل املقدم،- 2
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يرى كثري من الناس أن العقل إرضاء الناس مجيعهم، إذ ، خطر املداهنة يف دين اهللاعتقاد  -9
وهو عني . وعدم خمالفتهم يف أغراضهم وشهوام، واستجالب مودم، بترك النهي عن املنكر

�: اهلالك ومثرة والنفاق، وبيان ذلك من وجـوه �

 .سوهو النهي عن املنكر ألجل النا ،أن املداهن ترك واجبا عظيما من واجبات اإلسالم: أحدها
فتسبب يف  أن املداهن قد التمس رضا الناس بسخط اهللا، وقدم رضا الناس على رضا اهللا،: الثاين

صلى اهللا عليه 
حديث عائشة الذي كتبته ملعاوية أن النيب  في، فغضب اهللا عليه ولعنته وإهانته
من التمس رضا الناس بسخط اهللا، سخط اهللا عليه وأسخط عليه الناس، ((: قال 
وسلم

 :وقال بعض السلف 1،))وأرضى عنه الناس ،رضي اهللا عنه ومن التمس رضا اهللا بسخط الناس،
من ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر خمافة املخلوقني، نـزعت منه الطاعة، فلو أمر ولده أو "

  ". بعض مواليه الستخف حبقه

����m��\��[��Z��Y��X��W:ل تعاىلوقي إذ�،أن املداهن تعمه العقوبة إذا نـزلت: ثالثال
i���h��� � � � � � �g��f��e��d��c��b��a��� � �`��_��^��]l  

����mÊ��É���È��Ç��Æ: أيضال وق، وي]األعراف[ �Å��Ä��ÃË����Ì
ÑÐ��Ï��Î��Íl ]2.]األنفال   

      
واجب  اإلسالميةالثقافة يف  ، اليت هيالنصحالنهي عن املنكر هو واحد من أطراف عملية  -10
يطالبوا  أنوال جيوز هلم تركه، وحق للجميع هلم  ،على اجلميع، عليهم ممارسته واجب...،وحق

ومما يتداول دائما ... ،والنصوص الدالة على ذلك كثرية، األخرىكما يطالبون بسائر حقوقهم  ،به
  ".عيويب إيل أهدىصديقي من "  أن

تتضمن املطلوبة العمليات  فكلياته، آ نالكثري من جيد النصيحة حاضرة يف آمن يستعرض القرو    
فكيف نتصور شورى وتواصيا باحلق وتعاونا على الرب  وإالبالضرورة ممارسة النصح وقبول النصح، 

                                                 
  . 2414: رقم ،الزهديف كتاب : الترمذيرواه  -1
  .104-103اهللا الراجحي، ص، عبدالعزيز بن عبدالقول البني األظهر يف الدعوة إىل اهللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكر -2
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ـّائني ال  أو، اآلخرحدهم أمن دون تفعيل آلية النصح بينهم فال ينصح  ،والتقوى بني بشر خط
  للنصح؟ اآلخريستجيب 

ك الفردي واجلماعي، فبدونه يستمر اخلطأ القائم دورا مهما يف ترشيد السلو يلعب النصحو    
حسن  آوالعمد، فاملمارسة اخلطأ تفعل فعلها املخرب بقطع النظر عن سوء  أوعلى خلفية اجلهل 

على يد املخطئ وعدم الصرب عليه بسبب حسن نيته، وهذا  األخذالذي يتطلب  األمرنية صاحبها، 
من رأى منكم منكرا فليغريه (( :يفسر ما استعصى على البعض فهمه من احلديث النبوي الشريف

 ،فقد استغرب البعض تقدمي اليد على اللسان يف عملية تغيري املنكر ،))هبيده، فان مل يستطع فبلسان
يستجيب  املخطئتقدمي اللسان على اليد، فلعل اإلنسان كرامة و اإلسالممعتربين األليق برفعة 

 اآلثار، وهو نقد يبدو وجيها لو غفلنا عن اآلخرينتصححه يد  أنفيصحح خطأه بنفسه قبل 
خطئه، بل تنطلق بسرعة فال تذر  إىلاليت ال تنتظر آثارها التفات املخطئ  األخطاءاملدمرة لبعض 

ن عيضرب مثال  الذينبوي الديث احل إليهرميم، وهذا ما يشري جعلته كال إالمن شيء أتت عليه 
ن أحد ركاب السفينة أسوء استخدام احلق الشخصي حبيث يضر باملصلحة العامة، كما لو حاول 

ماذا حيدث لو دخلوا معه يف حوار ، ...يأخذ الباقون على يده أندون  ،خيرق املوضع اخلاص به
  خبطأ ما يفعله وهو مستمر يف احلفر؟ إقناعههادئ دف 

من  أخالقيةقيمة  أيةال ينطوي على ، خاطره بالنقد ترك املخطئ ميارس خطأه دون تعكري إن    
ختريب العملية  أو ،أو هتك حرمة املؤمن ،جتنب سوء الظن آو ،احترام الكبري أو ،قيم الصرب

يف  ،نها تعطيل الدور الرقايب للفرد واتمعم إبليسيريد  ،السياسية، فهذه التربيريات حيل شيطانية
-طة وقوع السل إىلقد تؤدي  أخطاءبسبب  ،الضياع أواالنتهاك  ىلإ صيانة احلقوق اليت تتعرض

باملعروف والنهي عن املنكر يوىل  األمرذا تركتم إ(( :شراراأل بيد -اليت هي قمة اهلرم االجتماعي
 إصالحفقدان فاعلية الوسائل الالعنفية يف  إىلالذي يؤدي الحقا  األمر ،))عليكم شراركم

   .))فتدعون فال يستجاب لكم...(( :األوضاع
كما خيتلف النصح باختالف وقع املخطئ،وم اخلطأالتخرييب باختالف نوعية  األثرخيتلف     

ميارس  اآلخراليت ميلكها، فمستشار خياف اهللا ويرجو اليوم  األدواتالناصح وموقعه الوظيفي ونوع 
مل تؤثر مشورته مل مينعه احلفاظ  فإذاالنصح على شكل مشورة يقدمها يف السياق الوظيفي املتبع، 
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كل مصاحله الشخصية يف سبيل  أوقد تتطلب التضحية ببعض  أخرىعلى وظيفته من اتباع وسائل 
ري على ما جي –صحاب املصلحة احلقيقيةأ- إطالع الناس األمراملصلحة العامة، وقد يتطلب 
 :احلديث الشريف إليه أشارد تطبيقات الواجب الشرعي الذي أحبامسهم يف غفلة منهم، وهذا 

  1...))يظهر علمه أنظهرت البدع فعلى العامل  إذا((
  
، و لعمل اجلاد لتحقيقه، مع استفراغ اجلهد يف ذلكواالنهي عن املنكر، سؤولية مر ااستشع -11

ما يسثعصى علينا وإذا كان هناك ، العظيم والفتح املبنيلنصر ، هو سبيل اصدق النية وصالحها
 ...:ذلكألنه علم منا مجيعاً أننا بذلنا اجلهد يف  سيتوىل ذلك، - سبحانه– فإنه لضعف قدرتنا عليه؛

m� �µ��´��³���²��±»���º¹��¸��¶��Á��À��¿��¾��½��¼l ]الفتح[، 
وكانوا من أعظم الناس الصخرة، ومن تأمل قصة أصحاب الغار وكيف أم ملا انطبقت عليهم 

بل حتركوا مجيعاً للعمل ؛ ويطلب من اآلخر أن يعمل وهو ينظر أحد منهمومل يركن .. .،إمياناً
خرج والدعاء، وحني رأى اهللا ـ سبحانه ـ تلك العزائم الصادقة؛ أمر تلك الصخرة أن ترتاح لي

  2.الفسيحة هعباده املؤمنني إىل أرض
  
مبكان عند الكالم عن السياسة الشرعية أن ندرك الفرق اهلام بني الفقه إن من الضرورة -12

فقه األوراق يدرس أحواالً حمددة ومسائل مقررة سلفاً، ويضع حلوالً ، فاحلركي وفقه األوراق
وهذا الفقه بال شك جانب عظيم من جوانب ، لقضايا مت تصويرها وحتديد معناها واملراد ا

لكنه على غناه وسعته ال يستوعب احتياجات العصر املتجددة واملتغريات  التشريع اإلسالمي العام،
الفقه احلركي فهو الذي  أما، ترامية األطراف املتعددة األبعادالدائمة يف أحوال األمة اإلسالمية امل

وأهم ، يتميز بصفات عدة جتعله يستوعب احلياة وتطوراا وتغرياا وفق ضوابط وأصول ثابتة
  :الفقه ما يليخصائص هذا 

إنه الفقه الذي يعيش مع احلدث زماناً ومكاناً وأشخاصاً، ويدقق يف البواعث على اإلقدام  -
  .واإلحجام لكل حركة، وحيسب ماذا سيترتب على ذلك آنياً ومستقبالً

                                                 
1-  http://search.imesh.com/web. wasatonline فخري مشكور. د الكاتب ،النقد بني الثقافة واملمارسة. 
 .14،15احلمد، صخباب بن مروان ، معامل على طريق النهضة -2
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أحوال األمة من ضعف أو قوة، وأحوال األفراد بني من يقوى على تالحظ يف الفقه احلركي  -
  .يهوى الرخص وال يثبت على العزميةومن  ،العزائم

كذلك تالحظ يف هذا الفقه األحكام الشرعية األصلية وأحكام الضرورات واحلاجات اخلاصة،  -
  .ومدى انطباقها على احلدث الواقع يف كل حني

كما ينظر الفقه احلركي إىل املصاحل واألعراف اليت كثرياً ما ختتلف من زمان إىل آخر ومن  -
، وبالتايل قد يكون األمر الواحد مصلحة يف وقت ومفسدة يف وقت آخر، أو مكان إىل آخر

  .مصلحة عند قوم ومضرة عند غريهم
  .والفقه احلركي هو جوهر النظام السياسي اإلسالمي الذي تتحكم فيه املصاحل غالباً -
يف وهو كذلك أساس من أسس الدعوة اإلسالمية اليت جيب أن تتبىن من األساليب والوسائل  -

، وال شك أن واقع األمة املدعويناألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ما يتفق مع حال األمة وحال 
  .خيتلف من بيئة ألخرى ومن وسط آلخر يف معظم األحوال

ومن هنا نعلم أن أمتنا اإلسالمية حباجة ماسة إىل فقهاء حركيني يفقهون عصرهم، ويعيشون     
ون القدرة على الفتوى الواقعية اليت تربط احلدث املتغري باألصول املتغريات واملستجدات، وميلك

صلى -مع احملافظة على االعتصام باحلق الذي أنزله اهللا تعاىل يف كتابه وبينه رسوله  ،الشرعية الثابتة
يف سنته بعيداً عن التأثر باملصاحل الشخصية أو األهواء اليت جتري خلف مصاحل  -اهللا عليه وسلم

غبام وشهوام الذاتية، وعلى مثل هؤالء الفقهاء يعول يف إعادة جمد هذه األمة بعد اهللا احلكام ور
 1.عز وجل

  
  
  
  
  
  
 

                                                 
،  ه 1430- م 2009:  دار املعمور، الطبعة األوىلّ -علي بن نايف الشحود، انج: ، مجع وإعداداملنهج احلركي يف ظالل القرآن -1
  .4-3-2ص



160 
 

  :على مستوى احلس والشعور: املبحث الثاين
فإننا نتحدث عن القوة اليت حترك أي إنسان باجتاه أي  ،عندما نتحدث عن الشعور عند املرء    

الدافعية، وهي فعل، وإذ نبحث عن هذا املفهوم يف كتب علم النفس، فإننا جنده مطابقا ملا يعرف ب
ليست سلوكا معينا أو حدثا أو شيئا ميكن مالحظته على شكل مباشر، وإمنا هي تكوين أو نظام 

  . نستدل عليه من السلوك املالحظ
الدافعية تكوين فردي، وهي تعبري عن حالة يعيشها الكائن احلي، تعمل على استثارة السلوك ف

حنو هدف معني، وميكن أن نستدل على هذه احلالة من تتابعات السلوك املوجه  هوتنشيطه وتوجيه
  . حنو اهلدف، وتنتهي هذه التتابعات بتحقيق اهلدف موضوع الدافع

استعداد  فيقول أاحلديث عن دافعية اإلجناز علماء النفس ا أحد هذا، وخيصص ماكليالئد    
يستثار  ، وهذا االستعداد يظل كامنا يف الفرد حىتحيتميز بالثبات النفسي للسعي للتحصيل والنجا

. أن األداء سيكون وسيلة للتحصيل هتبني ل ،موقف اإلجناز عالمات يف ومبثريات أو مؤثرات أ
، وجتنب ةسلوك اإلجناز بأنه سلوك موجه حنو تنمية أو إظهار قدرة الشخص العالي ويعرف نيكولز

  1.إظهار قدرة منخفضة

تستمر وعزمة  ،شرارة توقد البداية هي نسان يف ما يريد فعلهإلا حيتاجها من أهم األمور اليتإنَّ     
عزم املريد على الدخول يف  :أحدمها: العزم نوعان" :ـ رمحه اهللا ام ابن رجب ـقال اإلم، للنهاية

رار على الطاعات بعد الدخول فيها، وعلى العزم على االستم: والثاين. الطريق، وهو من البدايات
وعون اهللا على قدر قوة عزميته ... ، وهو من النهاياتاالنتقال من حال كامل إىل حال أكمل منه

  2".العزم تأيت العزائم على قدر أهلف" :إرادة اخلري أعانه اهللا وثبته فمن صمم على وضعفها،
وقد أثبت التاريخ اإلنساين أن اإلميان أقوى عوامل بناء القدرات اإلرادية، وتدعيم التماسك 
والتوازن النفسي لدى اإلنسان على اإلطالق، خاصة إذا كان هذا اإلميان نتيجة اقتناع عقلي 

  .وعاطفي

رد كخطوة املستوى الشعوري للفناية بنستطيع أن ندرك مدى أمهية الع ماسبق،على ضوء     
سبيل تفعيل واجب النهي عن املنكر، وتأكيدا هلذا الكالم، نستأنس هنا  أساسية، والغىن عنها يف

                                                 
  .9، ص14، السنة "2000يونيو  -مايو - أبريل" 54، العدد بفصلية تصدر عن اهليئة املصرية العامة للكتا ةجملة علم النفس، جمل - 1
 .16، صخباب بن مروان احلمد، معامل على طريق النهضة -2
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السطح مث يسري إىل األعماق؟ أم يبدأ من  نهل يبدأ هذا التغيري م": البوطي وهو يتساءل بقول
التغيري إمنا ينبثق من  :مث جييب قائال.... عد إىل أن يفرز آثاره على السطح؟األعماق مث إنه يتصا

 ييف أقنية خفية عرب النفوس، فإذا تكاملت شبكة هذا التغيري الداخل... يسري يف اخلفاء... العمق
هذا السلطان يتعاىل ... اخلفي الذي ميارسه كل فرد على حدة، فإن هذا التغيري يفرز سلطانا عجيبا

وال " ؟كيف السبيل أن متتلئ أفئدتنا خوفا من مقام اهللاف ....السطح، ويطفو على ظاهر اتمع إىل
التعلق ... الرغائب الدنيوية و... األهواء و... عندما تنقشع من أفئدتنا: "يفتؤ البوطي جييب قائال

سبحانه وتعاىل يغري الذي جيسد صلة العبد بالرب، فإن اهللا ... يهذا هو التغري النفس... باألغيار
  1."من أجل أن تدور هذه القواعد على قدسية هذا الشعور اإلنساين... السنن الكونية

البد أن ينطوي على تنمية احلس األخالقي لديه،  فتفعيل شعور املرء بضرورة تغيري املنكر،    
قوة املدركة واحلس هو ال ...،جتاه كل موقف من مواقف احلياة ةوالشعور باملسؤولية األخالقي

أما احلس اخللقي فيفيض بالشعور . ومعرفة األشياء م، وهي غريزية، وتعترب أول طريق للتعليةالنفسي
االجتماعي لدى اإلنسان، وأن هذا الشعور بالتضامن مع بقية الناس حس طبيعي فيه، ولو مل يكن 

   2.طبيعيا فيه ملا قامت اتمعات يهذا الشعور االجتماع

اخللقية ال تصل إىل هدفها إال عندما ينمى الضمري، وهو احملكمة الداخلية يف اإلنسان والتربية     
حتكم على أفعاله باخلري أو الشر، وجتازيه عنها وتكافئه عندما تشعر بالرضا أو باألمل  اليت

وتقييم السلوك يف سن مبكرة ومن طرف  ،وهي تنمى بالتدريب على املراقبة الذاتية... ،والندم
  : سائل تنمية احلس األخالقي لدى الناشئنيلنا أن نذكر هنا بعض وو. دين خصوصاالوال

وتتطلب الثبات على األفعال احلميدة واخللق احلسن، ألن ممارسة القدوة السيئة : القدوة احلسنة -
  .ما رسخ يف الذهن من قدوات حسنة وولو ملرة واحدة متح

ل خري أو شر، بل بإبراز السبب يف بيان ذلك، ألنه يتم من خالل بيان أن هذا الفع: ...التلقني -
ال ينفتح إال بامتالك ثروة  يالذ ،وتفتح الضمري ،وزرع احلس اخللقي ،مهم جدا لتعديل السلوك

  .من القيم اليت تقاس ا األفعال، وحيكم عليها ا حكما أخالقيا
                                                 

، حممد سعيد رمضان البوطي وجودت سعيد، املطبعة العلمية، دمشق، الطبعة "م1995ندوات الفكر املعاصر "مفهومه وطرائقه : التغيري -1
  .بتصرف 34- 33-31-29م، ص 1998 - ه 1419: م، إعادة1996: األوىل

  .186م، ص2006: التربية األخالقية، إبراهيم ناصر، دار وائل، عمان، األردن، الطبعة األوىل - 2



162 
 

كه أو تعلمه أو القيام به، أما خللق الرغبة يف متل ءالترغيب هو حتسني الشي: الترغيب والترهيب -
  .ومها مطلوبان ولكن حبكمة وهدوء وروية ودراسة عقالنية... الترهيب فهو بعكس ذلك

... ،والسرد اجليد قالقصة تستهوي الصغار والكبار إذا كانت تتميز بالتشوي:... القصة والسرية -
حىت أن بعض املستمعني  وعند مساعها جتذب املستمع إىل املشاركة الوجدانية ألشخاص القصة،

  1.حيسب نفسه أحد أشخاصها، بل ويتقمص سلوكها... هلا

هنا على بعض  جعلى املستوى الشعوري، فإننا نعرنتحدث عن تفعيل النهي عن املنكر وإذ     
  :عليها لتحقيق ذلك عزفاليت ينبغي ال الشعورية األوتار

عباد اهللا أمجعني؛ بكفهم عن املنكرات اليت ينبغي تفعيل الشعور الغامر بالشفقة والرمحة على  -1
ال تنظروا يف ذنوب ": وقد جاء يف بعض اآلثار، والعقوبات يف اآلخرة ،تسبب الدمار يف الدنيا

الناس كأنكم أرباب، وانظروا يف ذنوبكم كأنكم عبيد، فإمنا الناس مبتلى ومعاىف، فارمحوا أهل 
يا بين ارحم الفقراء لقلة ": عن لقمان أنه قالويروى  2،"البالء، وامحدوا اهللا على العافية

   ..."صربهم، وارحم األغنياء لقلة شكرهم، وارحم اجلميع لطول غفلتهم
للناهي عن املنكر أن يكون كالوالد إذا أدب ولده، فإنه لو كف عن تأديبه كما تفعل ... فينبغي

، مع أنه يود ويؤثر أن ال حيوجه هاألم؛ رقة ورمحة لفسد الولد، وإمنا يؤدبه رمحة به وإصالحا حلال
إمنا الغضب ": يقول مسعت أبا مسلم الداراين: لعن أمحد بن أيب احلواري قا .إىل تأديب بعد ذلك

على أهل املعاصي جلرأم عليها، فإذا تذكرت ما يصريون إليه من عقوبة اآلخرة دخلت 
: قالوا" ياء هللا عز وجل؟بأي شيء تعرفون األول: "وقيل لبعض السلف 3،"القلوب الرمحة هلم

بلف ألسنتهم وحسن أخالقهم، وبشاشة وجوههم وسخاوة نفوسهم، وقبول عذر من اعتذر "
   4."مإليهم، ومتام ذلك الشفقة على اخللق برهم وفاجره

وليس من مقتضى رمحة أهل املعاصي ترك اإلنكار عليهم، واستيفاء احلدود منهم، وغري ذلك،     
قطع  وقد... ،عليهم وردهم إىل املنهج القومي والصراط املستقيم رم اإلنكابل من كمال الرمحة 

                                                 
 .بتصرف بسيط 192 -188التربية األخالقية، إبراهيم ناصر، ص - 1
 .- عليه السالم- أمحد يف الزهد، زهد عيسى رواه  -2
 .رواه أبو بكر البيهقي  من شعب اإلميان بسنده -3
لرب والصلة، ا :حسن صحيح، ورواه الترميذي يف كتاب: ، وقال4773: رقم ،الرمحة :باب ،األدب :كتاب داود يف روى احلديث أبو -4

  .، وقال حسن صحيح1924: رقم ،رمحة الناس: باب
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 ،األيدي من الرجال والنساء، وضرب األعناق، وأقام احلدود -صلى اهللا عليه وسلم–أرحم اخللق 
  .ورجم باحلجارة حىت مات املرجوم، وكان أرحم الناس أمجعني على اإلطالق وأرأفهم

هللا إذا مسع بـأسري من أسرى املسلمني يف أرض العدو رمحه، وبذل نفسه وماله يف  عفالعبد املطي
   1.أن جيتهد يف خالصه... ختليصه، فمن باب أوىل أنه إذا رأى أخاه مأسورا يف نفسه وشيطانه

ألخطائهم فيتمىن زالتها ويأسى املرء يرق آلالم اخللق ويسعى إل الرمحة كمال يف الطبيعة جتعلف    
بل إن رمحته وسعت كل شيء،  ،وربنا تبارك وتعاىل هو أرحم الرامحني وخري الرامحني، هلم اهلدى

: كما أن علمه قد وسع كل شيء، ومالئكةُ الرمحنِ يلهجون ذا الدعاء الشفوق من أجل املؤمنني

m��®��¬���«���ª��©��¨��§���¦��¥��¤���� � �£��¢��¡
� �´��³��²��±��°��¯����¼� � �»� �º��¹��¸� � � �¶�� � �µ

¾½l����]غافر .[  
ليلقى املسلم الناس قاطبة وقلبه هلم  ،والرمحة هنا يقصد ا الرمحة العامة لكل اخللق ترامحا عاما    

 ،الناس فريق ألوالده حني يلقاهم جلبالعطف مملوء وبالرب مكنون؛ ألن الرمحة اخلاصة قد تتوفر يف 
أوسع من ذلك  ناهي عن املنكرمحةَ املطلوبة من الولكن الر ،ويهش ألصدقائه حني جيالسهم

لرمحة ويغفر واهللا يثيب على هذه ا ،ن غري البشرالرحيم تنال رمحته احليوان م بل إن... ،وأرحب
لبغي فالذي سقى الكلب ملا رآه يأكل الثرى من العطش شكر اهللا له فغفر له، واملرأة ا ،ا الذنوب

، فغفر هلا يوم حار، قد دلع لسانه من العطش ف حول بئر يفومن بين إسرائيل سقت كلبا كان يط
سبحان اهللا الرحيم لئن كانت الرمحة بكلب تغفر ذنوب البغايا، فإن الرمحة بالبشر تصنع ف

مفيت البالد  قال مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ 2.العجائب، وال ترتع الرمحة إال من شقي
ال ميكن أن يوجد إحسانٌ إىل شخص أعظم من أن حيال بينه وبني أسباب : "- رمحة اهللا - السعودية 

�."ـ أعاذنا اهللا ومجيع املسلمني منه ـإبليس "يف شباك عدوه حق العداوة وارمتائه ،هالكه

                                                 
.                                                                         411-405ص الصاحلي،  عبد الرمحن األمر باملعروف والنهي عن املنكر،الكرت األكرب من  انظر - 1
 .34مقاصد أهل احلسبة واألمور احلاملة هلم على عملهم يف ضوء الكتاب والسنة، خالد بن عبد الرمحن بن محد الشايع، ص -2
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اهللا، مقتوا أهل احملبة هللا نظروا بنور اهللا، وعطفوا على أهل معاصي : "وقال بعض السلف    
   1.وعطفوا عليهم ليزيلوها باملواعظ عن فعاهلم، وأشفقوا على أبدام من النار أعماهلم،

 وإخالصه يف نصحه، ألنه لن يكلف نفسه الغم ناهي عن املنكرعالمة صدق ال شفقةوهذا ال    
األسف الشديد هو مؤمن حق اإلميان بقضيته ويستشعر مسئوليته، ومبثل هذا ووالتعب إال  واألسف

 جناهي عن املنكر نتائتتضاعف اهلمم، وتتذلل الصعاب، وختُرق احلدود واملعوقات، ويحدث ال
  .، فالبد أن يثمر بعد توفيق اهللا وعنايتهنه أعطى وأمضى هللا، وآسى يف سبيلههائلة، أل

لعمل سيدفع إىل مزيد من ا... واستشعار أمهية تكوين هذا األسف العميق جتاه املدعوين    
التخطيط واإلعداد، وعدم اليأس واإلحباط، وسرييب الناشئة على إكبار التناهي  ومضاعفة اجلهد يف

عن املنكر، وجعله يف املقامات األولية، وعلى رأس االهتمامات الذاتية، وسيضيق من دائرة الضاللة 
  2.كامن اخلللواالحنراف، وسيورث حماولة التنقيب والبحث عن أسباب التقصري والنفور، وعن م

 

حىت ... يه املسلم، وتعرضه لعقاب اهللاينبغي تفعيل شعور هم املسلم مبا ظهر من معصية أخ-2
يشغله اهلم عن فرحه بأجر النهي، حبيث أنه لو خري بني أجره يف يه وبني أن أخاه مل يصب ذلك 

، اغتم مبعصيته وشرهفإذا ... الذنب، الختار أن ال يكون أصاب الذنب، وهو النصح هللا يف خلقه
   .مبعصيته هعلى عظته إياه، وأجره على اغتمام هوأحب أن يكون اهللا تعاىل قد عصمه، مجع اهللا أجر

  
ومن مث ...، ينبغي تفعيل شعور الفرح والسرور بوجود من حيرص على تقدمي النصح إلخوانه-3

  @:ي أو اجلماعيتكريس روح التقبل الواعي والرحب بكل ما من شأنه حتقيق الصالح الفرد
 ))ست املسلم على املسلم حق(( :قال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن هريرة أيب عنو

 استنصحك وإذا ،فأجبه دعاك وإذا ،عليه فسلم لقيته إذا(( :قال" ؟اهللا رسول يا هن ما" :قيل
   1)).فاتبعه مات وإذا ،فعده مرض وإذا 3،فسمته اهللا فحمد عطس وإذا ،له فانصح

                                                 
  .37-36، صاملرجع السابق -1
 .8م، ص2010 ه 1431بن فايع الفتحي، محزة  ة،قواعد قرآنية لفهم الدعو -2
 :الليث قال :األزهري قال ،مشهورتان لغتان واملعجمة املهملة بالسني ويقال "اهللا يرمحك" :له لايق أن العاطس تشميت ":فسمته" :قوله -3
 باهلدى له دعوت إذا :ومشته العاطس مست :يقال :ثعلب قال، "اهللا يرمحك" :للعاطس قوله ومنه ،شيء كل على تعاىل اهللا ذكر التشميت"

  .معجمة شينا فقلبت املهملة السني فيه واألصل :قال ،املستقيم السمت وقصد
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 منك طلب معناه ))استنصحك وإذا(( :-صلى اهللا عليه وسلم- قوله: "قال اإلمام النووي    
  ."النصيحة بيان عن متسك وال ،تغشه وال ،تداهنه وال تنصحه أن فعليك النصيحة

 موضع وترك نفسه سفه من إالَّ يدعها ال خيرٍ نافلة إدراك... والنصيحة: "وقال اإلمام الشافعي    
 من املسلمني ونصيحةُ باحلق القيام وكان ،حق بإيضاح قياما هلم النصيحة مع يجمع وكان ،حظِّه
  ."للخري جامعة اهللا وطاعةُ ،اهللا طاعة
 قال: "قالو ،"عنه يعجز مبا تأمره حىت ألخيك نصيحتك حق تبلغ لن إنك" :احلسن وقال    

 إن باهللا لكم ألقسمن شئتم إن ،بيده نفسي والذي" :-صلى اهللا عليه وسلم- النيب أصحاب بعض
 األرض يف ويسعون ،اهللا إىل اهللا عباد وحيببون ،عباده إىل اهللا حيببون الذين اهللا إىل اهللا عباد أحب

  ".بالنصيحة
 وإمنا ،والصيام الصالة بكثرة أدرك من عندنا أدرك ما" :-اهللا رمحه- عياض بن الفضيل وقال    

 األعمال أي" :املبارك ابن وسئل ،"لألمة والنصح الصدور وسالمة األنفس بسخاء عندنا أدرك
   2."هللا النصح" :قال "؟أفضل
 الدين يف واألخوة الدين، يف إخوة: وجلّ عز اهللا قال كما يكونوا أن املؤمنني على الواجبف    

 اهللا قال وهلذا بشيء، ليست الدين عدم مع النسب يف األخوة إن بل النسب، يف األخوة من أقوى

-قال ملا لنوح -وجلّ عز :m�Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ����� � � �Ôl��
�����m�F��E��D:تعاىل قال، ]هود[ � � � �C��BG��K��J��I��� � � � � �HL���������R��Q��P��O�� � �N���M

ST��� � �[��Z��Y��X��W��V����Ul� �  أقطارهم تباعدت وإن فإم املؤمنون أما ،]هود[�
 داعياً اخلري، له مبدياً ألخيه، ناصحاً يكون أن البد واألخ كان، مهما إخوة فإم لغام، وتباينت

   3 ...له
                                                                                                                          

ينبغي تفعيل مجلة من املشاعر اليت من شأا أن متثل حامال ودافعا قويا ألداء واجب النهي عن -4
رجاء الثواب، وخوف اإلمث والعقاب، وإجالل اهللا تعاىل وإعظام حمبته، : املنكر، واليت من مجلتها

                                                                                                                                                         
: رقم ،السالم رد للمسلم املسلم حق من :بابيف  مسلمو ،1183:رقمباب األمر باتباع اجلنائز،  يف كتاب اجلنائز، البخاري أخرجه -1

2162.  
  .وما بعدها 87صابن رجب احلنبلي، جامع العلوم واحلكم،  -2
 .29-26صم، 2010- ه 1431،ماجد إسالم البنكاين أنس وأب، أحكام وضوابط وآداب ومثرات-النصيحة  -3
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ك والغضب له على انتها ألنه أهل أن يطاع فال يعصى، ويذكر فال ينسى، ويشكر فال يكفر،
الشفقة على الناس و، لئال تنتهلك، وحدوده لئال تضاع، ودينه لئال يترك، وأمره لئال يطرح حمارمه

     1الرغبة يف محاية اتمع من أسباب تحلُّله وهالكه، والعمل لصالحه وفالحه،ورجاء إنقاذهم، و
فإن  ".قرض باملقاريض ياخللق كلهم أطاعوا اهللا، وأن حلموددت أن " :كما قال بعض السلف

نفس اإلنسان املسلم تتطلع لكسب هذا اخلري الكثري، من حتقيق اخلريية يف النفس، وحتقيق الفالح 
 ، وتكفريوالنجاة من اهلالك، املؤمنوناهللا  يف الدنيا واآلخرة، واالتصاف مبا كان عليه األنبياء وعباد

األجر الكثري، وتكفري السيئات، وإجابة ، وحتصيل الفتنة يف األهل والولد واجلار، وزيادة اإلميان
د واتمع وحنو ذلك من الفوائد العظيمة للفر.  صالح العملالو ،والسالمة يف القول، الدعوات

   2.، وقبل ذلك كله قياماً بالواجب وتنفيذاً ألمر اهللا ورسولهاليت ال تعد وال حتصى
وسبب ملنع ، عن املنكر سبب يف استحقاق اللعنةي ويف املقابل فإن ترك األمر باملعروف والنه    

املنكرات  بب إللف ، وسوالسخط والنقمة إجابة الدعاء، وتعريض للنفس والغري للعقوبة
، وفوق واندراس معامل الدين وظهور اجلهل، أيضاً إعانة للعصاة على املعصية ، وهوواالستهانة ا

  3.كلهذلك كله سبب لفساد القلب الذي به يفسد اجلسد 
    
غري  معناه الواسع، والذي هو يف شريعة اإلسالم التكافل االجتماعي يفينبغي تفعيل حس  -5

حمدود، فهو ليس وقفا على اإلحسان والرب والصدقة والزكاة، وال يعين جمرد املساعدات املالية 
ويقوي استعدادات ... ذلك النظام الفريد الذي يريب روح الفرد وضمريه،... إمنا يعين... فقط،

                         .اإلنسان املسلم للعمل واإلنتاج
عالقة توقظ ضمري ... يزكيها ويطهرها... م عالقة بني املسلم ونفسهالتكافل يف اإلسال إذ    

التكافل يف جمتمع وإرادته، وهذا هو التكافل الشخصي، الفرد وحساسيته، وتؤكد شخصيته 
يشمل األمومة باحلماية، والطفولة ... اإلسالم ركائز ثابتة، يقيم اإلسالم عليها بناء األسرة

                                      .العائلي وهذا هو التكافل... بالعناية،

                                                 
  .55صمقاصد أهل احلسبة واألمور احلاملة هلم على عملهم يف ضوء الكتاب والسنة، خالد بن عبد الرمحن بن محد الشايع،  -1
 .25ص ،سليمان بن قاسم العيد. كروالنهي عن املن منافع األمر باملعروف -2
، عبدالعزيز بن عبداهللا القول البني األظهر يف الدعوة إىل اهللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكر :وانظر أيضا. 27ص املرجع السابق،انظر  -3

  .108- 107صالراجحي،



167 
 

التكافل يف جمتمع اإلسالم هو دعامة اتمع الشامل، مبا يترتب عليه من تبعات على الفرد إزاء     
                   .االجتماعي إلصالح اتمع التكافل وهذا هو، اتمع، وعلى اتمع إزاء الفرد

. ..كصالة اجلماعة وصالة اجلنازة ،وهناك التكافل العبادي ويتمثل بفروض الكفاية يف العبادات
وهناك التكافل األديب القائم على احلب والعطف املتبادلني بني كرياضة روحية يسعد ا اتمع، 

وعلى اجلاهل أن  التكافل العلمي الذي يوجب على العامل أن يعلم اجلاهل، وهناك ،...املسلمني
وهناك التكافل الدفاعي؛ فعند النفري العام يتحتم على املسلمني أن يهبوا للذود عن يتعلم من العامل، 

من  اوهناك التكافل األخالقي القائم على صيانة األخالق وحفظه، والدفاع عن األوطان، الدين
وهناك التكافل احلضاري املتمثل يف التعاون ، ...))من رأى منكم منكرا فليغريه((...: االحنالل

¿���m��À: وكل ما من شأنه أن يرفع من مستوى املسلمني على مجيع األصعدة ،على الرب

Â��ÁÃ��È�����Ç��Æ���Å��ÄÉ��Ë��ÊÌ��Ñ��Ð��Ï��Î�����Íl ]املائدة[.  
  

   :السلوك واملمارسة على مستوى: املبحث الثالث
نقصهم امتالك يبقدر ما  وإن كان ال بد من زيادته ـ ـ ثري من املسلمني ال ينقصهم الوعيك    

حتويل املكتوب يف القرطاس إىل واقع حي، ومن هذا املنطلق فإننا  على اإلرادة والعزمية واإلصرار
: ، وما اغتىن إنسان بقوله"رنا: "فما احترق لسان بقوله ؛ حنتاج إىل أن نفعل ما نقول وما نكتب

 صحيحة، لكنها عملياً ليست ملموسة...، واحللول اليت كتبها كثري منا يف اإلصالح "ألف دينار"
، وباالستعداد الروحي" :الشيخ أيب احلسن الندوي حني قال وطيب اهللا ثرى 1.أرض الواقع على

هض العامل اإلسالمي، ويؤدي رسالته وينقذ واالستعداد الصناعي احلريب، واالستقالل التعليمي ين
، إمنا هي جد اجلد، فتحتاج إىل جد واجتهاد، فليست القيادة باهلزل. دهالعامل من االيار الذي يهد

   2."كل امرئ جيري إىل يوم اهلياج مبا استعدا: كفاح وجهاد، واستعداد أي استعدادو
تطبيقات عملية وممارسات ميدانية، يدفعها عزم وكذلك تفعيل النهي عن املنكر البد له من     

  :حثيث، ويتابعها صرب عظيم

                                                 
 .17ص خباب بن مروان احلمد، مرجع سابق،، معامل على طريق النهضة -1
  .11املرجع السابق، ص -2
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   :من حيث الوجود: أوال
من أجل  -وقليل ما هم-العلماء املخلصني يف هذا العصر حتقيق اجتماع وتالقي علىالعمل  -1

املستمر  يأيت يف طليعتها االتصالواليت ... ،أن يضطلعوا ا م اليت ينبغيواجباوضع برامج حتدد 
وتصحيح  بغية تذكريهم وتوعيتهم،أىن وجدوا، وعلى أي مستوى كانوا،  عامةمع فئات ال

 يتعرض هلا جمتمعنا اإلسالمي من قبل، فإن وإذا كانت يف العامل مشكالت مل ،تصورام وأفعاهلم
بعد يواجه به دائما تلك املشكالت، إذا ما وجد العلماء املتخصصون، وأ... يف وسع اإلسالم ما

إذ كيف ينـزجر الناس عن املعاصي، وكيف تعظم  1.من ليس كذلك عن مراكز التوجيه والقيادة
املعصية يف قلوب اجلاهلني، وكيف يقفون عند احلدود، وكيف يتورعون عن الشبهات، والعلماء 

  !. يروا فال ينكروا؟
واعلموا أنه ما جاء النقص إال من " :يف رسالة الصالة ما نصه -رمحه اهللا-قال اإلمام أمحد     

املنسوبني إىل الفضل، املكربين يف اجلماعات فيمن باملشرق واملغرب من أهل اإلسالم؛ لسكوت 
أهل العلم والفقه والبصر عنهم، وتركهم ما لزمهم من النصيحة، والتعليم، واألدب، واألمر، 

2."إال ما شاء اهللا...، والتغيريوالنهي، واإلنكار
 

حتتاج إىل من يشحذ مهم أفرادها، وينهض بعزائمهم،  - صلى اهللا عليه وسلم- أمة حممد ن إ    
 - صلى اهللا عليه وسلم-ويوجه مسارام، ويدعوهم إىل إتباع الطريق الذي سلكه حممد 

  3.وأصحابه

 

االهتمام اجلاد والفاعل واملستمر بإعداد مربني، يكونون على املستوى املطلوب التزاما وقدوة  -2
الفريضة بكل أعبائها، يتم  هجيل مؤهل حلمل هذ نقادرين حبق على تكوي... جتربة وعلما،و

وطول  انتقاء وجتميع العناصر املتميزة بالذكاء والشجاعةاختيارهم وفق قواعد وشروط مدروسة، ك
 نالبد م": يقول أبو احلسن الندوي... ،صلبة ةالشباب، مث تربيتها تربية عميقة شامل نم النفس

من ، "كل فراغ نتاج الرجال الذين يقومون بالدعوة، ويديرون دفتها، ويربون الرجال، وميألوإن
                                                 

  .بتصرف 202-198ص الدعوة والدعاة يف اإلسالم، مصطفى الرافعي،: انظر -1
  .19-18، عبدالعزيز بن عبداهللا الراجحي، صواألمر باملعروف والنهي عن املنكر القول البني األظهر يف الدعوة إىل هللا -2
  .5، صه1429، حسني بن سعيد احلسنية، القمم يا أهل اهلمم -3
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أجل وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب، وذلك من خالل تنظيم دورات الختيار وختريج 
من كفاءات، مع االهتمام بتنمية قدرام  ةمربني، على قدر ما تتطلبه هذه الوظيفة النوعي

ومواهبهم؛ ولو كانوا أكفاء؛ كي ال تتراجع عطاءام وتضمحل وتتوقف، بسبب عدم مواكبتهم 
للتطور واملستجدات واملتغريات يف الواقع البشري، والقاعدة أن ما ال يتجدد وينمو ويزداد، 

   1.سيتوقف ويضعف وينقص وينهار
ونقصد ا اجلماعة النواة، أو املضغة البشرية األم، اليت : " لطيب برغوثويف نفس السياق يقول ا

نسانية والكونية، وتتحمل ق ومشول مع أهدافها العاملية واإلبعم تستوعب حقيقة الدعوة، وتتجاوب
واالجتماعية واحلياتية، وتصمد يف وجه التحديات اليت يفرضها اتمع اجلاهلي  تبعاا السياسية

، وقد كان ...، وعن موروثاته وامتيازاتهبكل قواه للدفاع عن وجوده الذايتو ينتفض عليها، وه
قاعدة  يف حاجة إىل... أن العمل احلضاري الضخم ايدرك جيد -صلى اهللا عليه وسلم–النيب 

2".قيادية رسالية حمتسبة
 

 

 امل التفرغ تعني على حتقيق اليت -سواء املادية أو غريها–العمل على توفري اإلمكانات النوعية  -3
وهذه النقطة ... خيدم مسرية العمل اإلسالمي بشكل عام، ومن مث النهي عن املنكر بشكل خاص،

منظومة فهمها املسلمون خطأ منذ أمد بعيد، هذه عالية من األمهية؛ ألا جزء من  على درجة
 أحاديث تنهى عن أخذ املنظومة تقول أن العمل لإلسالم عمل خريي تطوعي حمض، استنادا إىل

   3.األجرة على تعليم القرآن الكرمي
  

 ، وهياألسرة هي احملضن األول للفرد ، إذتأسيس األسر على مبدأ التناهي عن املنكر -4
من هنا و للبنات األوىل اليت حتدد شخصية هذا الفرد،ألنه فيها يتم وضع ا ،ذات أمهية بالغة

، األوىل وذلك منذ نشأته ،األسري وترابطه عظيماًكان اهتمام اإلسالم بصحة الكيان 
وحث الرجل على اختيار ، على الزواج ودعا إليه -لى اهللا عليه وسلمص– حث النيبحيث 

وحذر ويل الفتاة من رد  ،ولية وتربية األبناءلصاحلة اليت تعينه على حتمل املسؤالزوجة ا

                                                 
دراسات منهجية هادفة يف فقه الدعوة والبناء –جند اهللا ثقافة وأخالقا : وانظربتصرف،  115-106العيادة الدعوية، فتحي يكن، ص -1

  .م1998 -ه1418: مصر،الطبعة الثانية ، سعيد حوى، دار السالم، القاهرة،-والعمل اإلسالمي
، الطيب برغوث، دار قرطبة، -مرحلة التأ سيس العقدي والفكري للمجتمع اإلسالمي مبكة–املنهج النبوي يف محاية الدعوة ومنجزاا  -2

 .311م، ص2004-ه1425: احملمدية، اجلزائر، الطبعة األوىل
 .20-19العيادة الدعوية، فتحي يكن، ص -3
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ولتستطيع  ،ى قوة بناء األسرةوما ذلك إال حرصاً عل، وخلقاخلاطب إذا كان صاحب دين 
  ...النهوض بتربية األبناء الذين هم شباب الغد ورجال املستقبل

ية أبنائه وجعله املسؤول عن محا ،اإلسالم مسؤولية التربية على عاتق األب جعلو    
أشرك املرأة يف املسؤولية مع زوجها يف حفظ بيته وأبنائه حال و وجتنيبهم سبل االحنراف،

  .غيبته
إىل عواقب وخيمة كاحنراف قد جير  ،ن إمهال التربية واملالحظة والتوجيه من قبل الوالدينألو    

عله آخر حلول الشقاق بني نفّر من الطالق وج، بل فقد جعل اهللا يف ذلك إمثاً عظيماً ...األبناء
 ،ل واملساواة بينهمفقد أمر اإلسالم بالعد ،خوةى استقرار املودة واحملبة بني اإلوحفاظاً علالزوجني، 

  .وعدم تفضيل أحد منهم على اآلخر
ونقيم الصالة يف  ،أن نؤذن يف أذن املولود اليمىن يسن لنا - صلى اهللا عليه وسلم– النيبوهذا     

فإذا بلغ الطفل سبع  ،عه هو كلمة التوحيد ونداء الفالحليكون أول ما يطرق مس ،أذنه اليسرى
 ،مع تلقينه حمبة اهللا وحمبة رسوله ،باللني واحلسىن ،واحملافظة عليها ،سنوات وجب أمره بالصالة

حىت إذا بلغ  ،وختويفه من العمل السيء والنار ،واجلنة ريعمل اخلحمبة و ،وحمبة السلف الصاحل
ونفس الشيء ... ،وعوقب على التفريط فيها ،العاشرة من عمره طولب باملواظبة على الصالة

على أداء واجب النهي عن املنكر، وحتمل املسؤولية جتاه تغيري املنكرات، نقوله عن تعويد الطفل 
اليت حيرص القائمون عليها على جد ااصطحابه إىل املس ذلكومن أفضل ما يعود به الطفل على 
  . املتعلقة بذلكلقات باحلكذلك إحلاقه و تكوين الشخصيات الفاعلة يف احلياة،

ألنه وصل إىل  ،وجب على ويل أمره أن يزيد يف مراعاته ،املتوسطةفإذا بلغ الطفل املرحلة     
مما حيتم على األب واملريب تعديل أسلوب التعامل مع هذا الفىت مبا  ،مرحلة ختتلف عن سابقتها

 ،فهو اآلن خيلع رداء الطفولة لريتدي جبة الشباب واملراهقة ،يتوافق ومتطلبات املرحلة اليت يعيشها
ومؤاخام، يف هذه  والتوجيه النبوي حيتم علينا مصاحبة األبناء اا يف الرعاية،ولكل مرحلة متطلب

وهي سن املراهقة اليت ينبغي أن يكون األب فيها قريباً من نفسية  ،سنة 21إىل 14السن أي من 
شغل مع .. .ملصادقة ورفع الكلفة بني االثننيولن يكون ذلك إال باملصاحبة وا ، ومتفهما هلا،االبن

الفراغ  إذ ،مع أقرانه حتت رعاية ورقابة خنبة من التربويني مبا يفيده ت الفراغ لدى الشابوق
 ،صاحلة ممن هم على دين وخلقومع رفقة ... على الشاب إذا مل حيسن استغالله، خطره عظيم

  .صاحب ساحب والطباع تسرق من بعضهافال... ،وصالح وتقوى
والبحث عن مواهبه  ،توجهات ابنه العلمية والعملية ،املريبكذلك مما ينبغي أن يالحظه األب     

بتمعن ووإذا ظهرت عليه بوادر الضعف يف التحصيل العلمي وجب أن يبحث  ،لتنميتها وتوسيعها
فإذا استمر الضعف ميكن توجيه االبن لتعلم حرفة  ،لوصف العالج املناسب ،يف أسباب ذلك

وال يتركه يتخبط يف الطريق دون إرشاد أو  ،وجمتمعه ليفيد أمته ،يكتسب منها أو مهنة يتعلمها
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فاملهن واحلرف خمتلفة  ،وعليه أن ال يغفل عند اإلرشاد والتوجيه تطلعات االبن وتوجهاته ،توجيه
فعلى املريب أن  ،وقدراته العقلية ،وبنيته اجلسدية ،ولكل فىت ما يناسب ظروفه املعيشية ،ومتعددة

العملية وهو مؤهلٌ تأهيالً تاماً، ويصل إىل بر احلياة  ،لشاب طموحهيكون بصرياً بذلك حىت حيقق ا
وإذا كان الفرد مرتاحا يف حياته العلمية والعملية فإن ذلك مما يعني على خلق اإلنسان السوي، 

  1.الذي يرحب باملعروف، ويأىب املنكر
  
ضن الثاين للطفل بعد تعد املدرسة هي احملاالهتمام بالتعليم وتطويره مبا حيسن مردوده، حيث  -5

وهي فترة متتد ألكثر من ستة  ،ويستمر ا حىت ينهي دراسته اجلامعية ،أن يبلغ السادسة من عمره
أدركنا مدى األمهية  ،وإذا نظرنا إىل الوقت الذي ميضيه الطالب بني جنبات مدرسته ،عشر عاماً

مما ميكث مع فالطالب ميكث فيها مع زمالئه ومعلميه أكثر  ،واملكانة التربوية اليت حتظى ا املدرسة
دفع إىل القائمني ، ويدفع به إليها فإنه يإىل املدرسة األب حينما يذهب بولده، وإخوته ووالديه

، ومن هي عقل االبن ليقوموا بتسطريها بالعلوم واملعارف والعقائد واألخالق ،عليها بصفحة بيضاء
ومدركة للدور الذي تلعبه يف رسم معامل  ،على مستوى املسؤولية بد أن تكون املدرسةهنا ال

 .شخصية املتمدرس ا
 

ومع كل ما ذكر عن دور وأمهية املدرسة يف حياة الفرد، فإنه يتحتم علينا القول بضرورة     
شى مع ااملراجعة املستمرة ملناهج التعليم؛ لتواكب احلاجات النفسية واالجتماعية للطفل، ومبا يتم

متكافئة مع طبيعة املرحلة ومشكالا ومتطلباا وحتدياا، وهذه  نلتكو العصر الذي يعيشه،
   .وافق مع املشروع اإلسالمي العاماملناهج جيب أن تكون على تواؤم وت

ورعايتها حق  ،وتطويرها فردوقدوة يف تكوين شخصية المريب مع التأكيد على دور املعلم ك    
، ومبا يضمن التوافق مع معايري اتمع السليمالرعاية، مبا يكفل له التكيف االجتماعي والنفسي 

أوال، ومن مث مشاركته يف منع  2الذي يعيش فيه ليصب يف النهاية يف قناة وقايته من االحنراف
   .تضخم االحنراف ثانيا

توثيق الصلة مع أولياء أمور الطلبة وموافام  على املرشدين الطالبيني...فبات من الضروري     
بالتقارير الدورية عن مستوى أبنائهم يف التحصيل العلمي، ومدى انضباطهم يف الدوام الرمسي، 
وإبداء املالحظات العامة على سلوك الطالب مشفوعاً بتوجيهات لويل األمر باختاذ ما يلزم حيال 

أو تأخره العلمي أو تغيبه عن الدراسة الستدراك األمر قبل  إذا كان هناك ما يشري إىل تقصريه ،ابنه

                                                 
 .13-12ص  ،حممد امساعيل املقدم. هداف الدعوة ومنطلقااأ1- 

  .40يف اململكة العربية السعودية، عبداهللا بن ناصر السدحان، ص رعاية األحداث املنحرفني  -2
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ومما ال شك فيه أن شعور الطالب بأن هناك صلة قوية ، ه وتعديل املعوج باحلكمة والرويةاستفحال
  .دائهاجيعله مدركاً ملسؤولياته ويعطيه حافزاً أل ،بني إدارة املدرسة واملرتل

نوا على مستوى املسؤولية، وأن حيققوا للطالب القدوة كذلك ينبغي على رواد التعليم أن يكو    
احلسنة؛ وذلك بأن يكونوا مثالً أعلى حيتذى به يف أخالقهم وتصرفام وهيئام، وليس ذلك يف 
حق مدرس التربية الدينية فحسب، بل هو واجب على كل معلم أخذ على عاتقه تربية جيل من 

األمة لتتبوأ  مة وهداا وهم الذين يناط م النهوض بفكرأبناء املسلمني ، فاملعلمون هم أعالم األ
  .مكانتها بني األمم

حيتم علينا إعداده اإلعداد اجليد وتأهيله التأهيل التام ، يف حياة األمة للمعلم مالدور العظي هذا    
  .والفسادويقوم بواجبه، كناه عن املنكر والفساد، وكمعد ألجيال تنهى عن املنكر لينهض برسالته 

 
االهتمام بتوظيف وسائل اإلعالم فيما يعني على تكريس واجب التناهي عن املنكر، إذ  ال  -6

يف قدرا الفائقة عل و هذه الوسائل،الدور اخلطري الذي تؤديه أحد يستطيع اليوم أن يشكك يف 
ىل سعوا إأن يل تكريس املفاهيم وتغيري االجتاهات، فعلى أصحاب الضمائر ممن يعملون يف هذا اا

وأن يترفعوا ا عن  ،وأن يغذوها بالربامج النافعة املفيدة ،يف نشر الفضيلة وحماربة الرذيلة ااستغالهل
يف قالب يتناسب  ،وأن يقدموا الثقافة اإلسالمية واألخالق احلميدة للشباب ،البذاءة واإلسفاف

خلف  واوأَالَّ ينساق ،سلوب سلس رصنيوأن يبثوا الوعي بينهم بأ ،ومتطلبام النفسية واالجتماعية
فينشأ عن ذلك جيل غري  ،االستخفاف بعقول الشباب وميشهمالرامية إىل خمططات األعداء 

  .بعيد كل البعد عن جذوره الثقافية واالجتماعية واحلضارية ،مدرك هلويته
رفيه اليت يقضي من أهم وسائل الت ، أصبحتوسائل اإلعالم املختلفةنقول هذا وحنن نرى أن     

 من الشاب أو الفتاةمحاية توعية بضرورة الزم اللذا كان من ال ،جل أوقات فراغهم فرادعندها األ
   .تشجع على االحنراف بتقليدها أو املواقف واملشاهد اليت ،األفكار املنحرفة

هـ عالقة 1415 إحدى الدراسات سنةقد أظهرت ف، ومن جهة أخرى هذا من جهة    
ال شك أن وجود وسائل ترفيه متعددة إذ  1سائل الترفيه املتوفرة واالحنراف،عكسية بني كمية و

، أي حتت  أنظار أسرته مما يوجد نوعاً الشاب يقضي وقت فراغه يف املرتل ومتنوعة يف املرتل جتعل
لذي تقل وسائل الترفيه ، خبالف الشاب الى الشاب، أثناء قضائه لوقت فراغهمن الضبط والرقابة ع

وهذا يعين أنه  ،مما جيعله يتجه إىل خارج املرتل للبحث عن وسيلة لقضاء وقت فراغه ،يف مرتله
وهي غري مراقبة  ،ويف أماكن يقل فيها الضبط ،سيقضي وقت فراغه بعيداً عن أنظار أسرته

  .وارع واملقاهي واحلدائق وحنو ذلككالش

                                                 
  .154، ص اهللا بن ناصر السدحان، مرجع سابققضاء وقت الفراغ وعالقته باحنراف األحداث، عبد  -1
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 ،على تبين النظريات اإلعالمية احلديثة ،تعمل بكل طاقااأن  اجلامعات جل هذا ينبغي علىوأل    
ليتخرج فيها جيل من اإلعالميني الذين درسوا اإلعالم من وجهة نظر  ،وصبغها بالصبغة اإلسالمية

  .ليتمكنوا من سد الفجوة العميقة يف هذا اال ،إسالمية
 
مينع  ،باعتباره خطاً دفاعياً أولياً مهماًوتقويته يف النفوس،  غرس الوازع الديينالعمل على  -7
وذلك بتكثيف اجلرعات التوجيهية اإلسالمية من خالل  ،من االنزالق يف االحنراف غالباً فراداأل

حبسب مستويام العقلية واالجتماعية  فراداملناهج والربامج الثقافية العامة واتمعية، وخماطبة األ
   1.ووسائل اإلعالم واملدارسكاملساجد  ،ع االستفادة من مجيع الوسائل املتاحة لذلكم ،والنفسية

  
        :من حيث الكيف: ثانيا

، املنكر املطلوب إزالته وتغيريهب العلم التاممن األمور الالزمة لنجاح الناهي عن املنكر،  - �
يتحقق من أن ما يريد إنكاره  سلم حينما يوفق للقيام بفريضة النهي عن املنكر، جيب عليه أناملف

؛ ألن بعض الناس -صلى اهللا عليه وسلم-كتاب اهللا وسنة رسوله   2دال على إنكاره ،منكر حمقق
، حبسب ما جرت عليه عادات اأو يسمع قوال من األقوال يظنه منكر ،قد يرى فعال من األفعال

حيصل العكس، فريى بعض الناس الناس وتقاليدهم، ولكنه يف الشريعة اإلسالمية ليس مبنكر، وقد 
املعروف شرعا منكرا عندهم، وهذا ما حيدث كثريا يف بعض األقطار اإلسالمية، وما ذلـك إال 

   .طنابه على أبناء األمة اإلسالميةألن اجلهل قد ضرب أ
 مأو حير ،ينهى الناس عما أحل اهللا حىت ال ،ينهىأن يكون عاملا مبا  عن املنكر بد يف الناهيالف    

 على العلم مبا ينهىا وليس لفظ العلم مقتصر... ،أو يسكت عن أمر حمرم ،على الناس أمرا مباحا
معرفة أحوال الناس وظروف وطبيعة اتمع وخصائص العصر؛ لكي يتمكن من  :وإمنا يشمل عنه،

ه خماطبة الناس على قدر أحواهلم وطاقام حبيث يكون أسلوبه طبقا حلال املخاطب، فيكون أسلوب
    3.مع األمي غري أسلوبه مع املتعلم، وطريقته مع العاقل غري طريقته مع السفيه

                                                 
 .13-12ص  ،حممد امساعيل املقدم نطلقاا،أهداف الدعوة وم - 1
  . بتصرف، 34 -33دار ابن زيدون، بريوت، ص  ،أضواء على األمر باملعروف والنهي عن املنكر، عبده غالب أمحد عيسى -2
  . 114، ص اللأبو بكر اخل، األمر باملعروف والنهي عن املنكر -3
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يا ": كنت مارا مع أيب عبد اهللا بالبصرة، قال مسعت رجال يقول لرجل": يقول عباس العنربي    
يا أبا ": فوقفت ومضى أبو عبد اهللا، فالتفت فقال :، قال"يا ابن الزاين": ، فقال اآلخر"ابن الزاين

 ،"امض، ليس هذا من ذلك": ، قال"قد مسعنا، وقد وجب علينا": فقلت: ، قال"الفضل، امش
النهي عن املنكر ملا رأى مرتكبـه على هذه  ترك - رضـي اهللا عنه-اإلمام أمحد بن حنبل ف

     1.الدرجة من احلمق والسفاهة
أفهام  تليس ناس، إذالعلم بطرق الدعوة وأساليب خماطبة ال: وم العلم أيضاهذا، ويشمل مفه

كاف يف إقناعه  فمن الناس من تكون احلكمة واملنطق السوي... على حد سواء مزجتهمأوالناس 
، ه ويعترف خبطئه باملوعظة احلسنة، ومن الناس من ينكسر قلبه ويؤنبه ضمريوردعه عما هو فيه

ألنه  ،باليت هي أحسنغري أن املؤمن جيادل  ،ومن الناس من ال يصلحه وال يقوم مزاجه إال اجلدال
  .لب ببذل السبب وتبليغ اخلري هلمغري مطالب بإقناعهم بقدر ما هو مطا

املسلم قيم على عصره، وشاهد عليه، فهو يعيش مهوم اتمع، وحيرص على إجياد احللول هكذا     
 عارفاعاملا أن يكون  لناهي عن املنكروالبد لالصحيحة للواقع اجلديد، وعلى مقاومة االحنرافات 

   :واملفاسد الناجتة عن ذلك يه باملصاحل احلاصلة من
   .عليهـ فإن كانت املصلحة أعظم من املفسدة وجب النهي 

   .حيرمـ وإن كانت املفسدة أعظم من املصلحة مل جيب عليه بل قد 
  2.جلب املنافعن درء املفاسد أوىل من هما فإـ وإذا حصل التساوي والتكافؤ بين

فيفسد  ،وتكون األضرار أعظم من املنافع ،يف التقدير الناهي عن املنكركل ذلك حىت ال خيطئ 
  3.هينهى عنالعلم مبا  ل يف، ويف احلقيقة هذا الشرط داخبفعله أكثر مما يصلح

  

                                                                                                                                                         
  .64 -63صه، 1411دار الوطن، ، سلمان بن فهد العودة، من أخالق الداعية -1
  . 23ـ  19ص ،ابن تيمية ،والنهي عن املنكراألمر باملعروف  -2
  .50-49، صطارق حممد الطواري، -صلى اهللا عليه وسلم – األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف حياة النيب -3
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واحلكمة هي اإلصابة يف القول والفهم، واليت تضع ينبغي اتباع احلكمة يف النهي عن املنكر، -2
  .مواضعها، وترتل األشياء منازهلا الالئقة ااألمور يف 

وخيطئ من يظن أن احلكمة تعين الليونة واهلدوء وقول اجلميل مطلقاً، كال بل هي ضروب من     
إعراض، ني ومساح، وتارة حزم وقوة، وتارة الفقه املتنوع، حسب احلوادث واألحوال، فتارة ل

م عظيب وتارة تبشري ،ة والتوبة يف وجوه املقصرينبواب الرمحلق ألغوتارة وتارة مواجهة وإصرار، 
حبيث يلبس الداعية النصوح، لكل  ،ن يراعي ذلك جيداناهي عن املنكر أفعلى ال ،عفو اهللا ورمحته

  ...حالة لبوسها، مبا يتناغم مع الوعي الشرعي املستفاد من بينات الوحيني
يؤسسها العلم الشرعي املتعمق، والبصرية فاحلكمة معىن واسع يف الشرع واللغة والدعوة، اليت     

الواقعية، وحسن التوجيه والتحليل، وحيتاج املرء إىل فترة غري قليلة حليازة مثل ذلك، إضافة إىل 
املمارسة امليدانية، واخلربة الواقعية واالطالع على املستجدات، وحينما تمارس الدعوة حبكمة راقية 

  .الناظرين، وتعلّم املتومسنيوتصري حمل تقدير ...تكسوها اجلمال 

: وعلى سبيل الذكر ال احلصر– الومن تطبيقات احلكمة يف ممارسة النهي عن املنكر مث    
بنهي شخص معني  ةسارععدم املوقع بالفعل، واملراد إنكاره إذا ما كان قد التـثـبت من املنكر 

تنفه نوازع اخلري ونوازع الشر، اإلنسان تكإذ أو مجاعة معينة مبجرد الظن من غري تثبت أو بينة، 
قد يكون من ، كما أن املبلغ عن حدوث املنكر يف عمل املنكر ولكنه تراجع عنه ورمبا فكر

أو أصحاب الغيبة الذين يفسدون يف األرض وال يصلحون،  ،املنافقني أو الفاسقني النمامني
وتغيريه، وإمنا يكون هدفهم املخربون من هذه الفئة قد ال يكون هدفهم العمل على إزالة املنكر و

عن املنكر أن ال يأخذ القول الذي  الناهي فعلىاإليقاع وتشويه مسعة من ينسبون إليه فعل املنكر، 
  .عن منكر مل يقترف ينهىيأتيه عن وجود منكر قوال مسلما، بل عليه بالتحري والتثبت حىت ال 

والتماسه ألحسن املواقف جتاه  زاخرة باحلكمة الدعوية، -صلى اهللا عليه وسلم-وسريته     
لعقيدة، امللمات والتحديات، من حنو مكثه يف مكة ثالثة عشرة سنة لتأصيل قضايا التوحيد وا

واختياره لدار األرقم بن أيب األرقم مقراً للدعوة السرية، وبدئه  ...ورفضه للمواجهة والقتال،
 ،رغم ظهوره يف املدينةللهجرة  ةابعبدعوة األقربني، وتركه للمسلمني يف احلبشة إىل السنة الس
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ألن مواجهة املرء  ،مع اتباع األساليب غري املباشرة...، كقاعدة احتياطية للدعوة اإلسالمية
إذا رأى من  -صلى اهللا عليه وسلم–قد كان النيب ، فبأخطائه من شأا أن تزيده إصراراً وعناداً

وغريها من النماذج  ،دون ختصيص ))اما بال أقوام يفعلون كذا وكذ((: قوم ما يكره قال
  .  -صلى اهللا عليه وسلم- احلكيمة الشريفة اليت تدل على وعيه التام 

ستقيم بدون حكمة عملية واعية، يسبقها علم، ويؤسسها فقه فالنهي عن املنكر ال يصلح وال ي    
ية هذه إدراك أمهو، رصني، يستل من الكتاب والسنة، وطرائق املصلحني، وجتارب املؤثرين املبدعني

ة العملية، ومماحكمة الواقع، خوض التجربالعناية بالعلم الشرعي، و القاعدة يف الدعوة سيورث
  1.االطالع على مستجدات احلياة، وجتارب السابقنيوكذا 

  

، خاصة بني والتحذير من خمالفة ذلك ،موافقة القول العمل تكريس مبدإ على عملالينبغي  -�
وإذا كان املؤمن صادقا، وال يزال يتحرى الصدق، ، جبرأم يف إنكار ما حرم اهللاصفوف املعروفني 

  . كالظاهر والقول فيه صنو العمل عنده الباطنف
، كآلية من آليات تفعيل موافقة القول العمل تكريس مبدإ وإذا كنا نتحدث عن نشر الصدق و    

االنتفاع مبن علمت أنه يقول وال يعمل، النفوس جمبولة على عدم فمن جهة ألن  النهي عن املنكر،
ال يفقه الرجل كل الفقه " :-رضي اهللا عنه-أبو الدرداء ولنفس األمر قال  ،أو يعلم مث ال يعمل

  . "مث يرجع إىل نفسه فيكون هلا أشد مقتا ،حىت ميقت الناس يف ذات اهللا
وأمنوذجا مطبقًا  ال يتوجه حنو العمل حىت يرى واقعا ماثال من من الناس من جهة أخرى ألنو    

آمرا املرء  يقبلبل مىت ، ويدرك به أن هذا املطلوب أمر يف مقدور كل أحد ،يتخذه أسوة
  ! وترك ما ينهى عنه من سوء؟ ،مل يسابق إىل فعل ما يأمر به من خري إذا باملعروف، ناهيا عن املنكر

صلى اهللا عليه – أن النيب - رضي اهللا عنهما-ا عن أسامة بن زيد وقد جاء يف الصحيحني وغريمه
 ،يف النار -يعين أمعاءه -جياء بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلق أقتابه((: قال -وسلم

أي فالن ما شأنك؟ أليس : فيجتمع أهل النار عليه فيقولون ،فيدور ا كما يدور احلمار برحاه

                                                 
    .7-6م، ص2010 ه 1431محزة بن فايع الفتحي، . د، ةقواعد قرآنية لفهم الدعو -1
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كنت آمركم باملعروف وال آتيه، وأاكم عن : كنت تأمرنا باملعروف وتنهانا عن املنكر؟ قال
   1.))املنكر وآتيه

ر يدل على فدورانه يف النا ،ويا له من وصف عجيب حلال صاحب هذه الصفة الذميمة    
وخروج أمعائه  ،كاحلمار الذي يدور ،استمراره على فعل املعصية وإصراره عليها يف الدنيا

وما كان مستترا من قبائح  ،واندالقها يف النار دليل على أن اهللا سيظهر منه ما كان خافيا يف الدنيا
 الدنيا ففضحه اهللا كما غش الناس يف ،الذنوب واألفعال، واجتماع أهل النار عليه فيه الفضيحة له

  ... ،إال بتطبيق ما يقول ناهي عن املنكرفال يكتمل حسن أداء ال ،يف اآلخرة
هلا سبع اويل ملن ال يعلم ـ قاهلا مرة ـ وويل ملن يعلم وال يعمل ـ ق": وقد قال أبو الدرداء    
القلب كما يزل إن العامل إذا مل يعمل بعلمه زلت موعظته عن " :وقال مالك بن دينار ،"تمرا

إن هداية الغري فرع لالهتداء، وكذلك تقومي " :يقول اإلمام الغزايل رمحه اهللاو  2،"االقطر عن الصف
واإلصالح زكاة عن نصب الصالح، فمن ليس بصاحل يف نفسه فكيف يصلح  "الغري فرع لالستقامة

   3."ومىت يستقيم الظل والعود أعوج ،غريه
حىت ولو كان مترقيا يف  الناهي عن املنكر أن املسلمإىل حيسن التنبيه يف هذا املقام و هذا،    

قد يغلبه هوى أو شهوة أو تدفعه نفس أمارة بالسوء أو يرتغه الشيطان، فتصدر  ،مدارج الكمال
لم أن هذا ليس مبانع يعول ،فإذا حدث ذلك فليبادر بالتوبة والرجوع، منه زلة أو حيصل منه تقصري

، ، فالضعف البشري غالب والكمال هللا وحده وال معصوم إال من عصم اهللانهي عن املنكرن الم
لو كان املرء ال يأمر باملعروف ": مسعت سعيد بن جبري يقول: قال وقد حدث مالك عن ربيعة

: قال. "حىت ال يكون فيه شيء ما أمر أحد مبعروف وال ى عن منكر ،وال ينهى عن املنكر
   ".ا الذي ليس فيه شيءمن ذ ،وصدق"

فقال  ،"يا مطرف عظ أصحابك": وقد قال احلسن البصري ملطرف بن عبد اهللا بن الشخري    
يرمحك اهللا وأينا يفعل ما يقول؟؟ لود ": فقال احلسن، "إين أخاف أن أقول ما ال أفعل": مطرف

   ."الشيطان أنه ظفر ذه منكم فلمِ يأمر أحد مبعروف ومل ينه عن منكر

                                                 
   .6569: الفتنة اليت متوج كموج البحر، رقم: الفنت، باب: يف كتابالبخاري رواه  -1
  . 63، ص 1جمرجع سابق،  ، الغزايل،إحياء علوم الدين - 2
  . 301، ص 2ج املرجع السابق،- 3
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وإين لكثري اِإلسراف  ،أيها الناس إين أعظكم ولست خبريكم وال أصلحكم" :وقال احلسن أيضا    
وال حاملها على الواجب يف طاعة را، ولو كان املؤمن ال يعظ أخاه  ،غري حمكم هلا ،على نفسي

 ،وملا وجِد من يدعو إىل اهللا جل ثناؤه ،إال بعد إحكام أمر نفسه لعدم الواعظون، وقلَّ املذكرون
ومذاكرة املؤمنني بعضهم  ،ويرغَب يف طاعته وينهى عن معصيته، ولكن يف اجتماع أهل البصائر
جمالس  -عافاكم اهللا- لزموا ابعضا حياة لقلوب املتقني، وإذكار من الغفلة، وأمن من النسيان، ف

الذكر، فرب كلمة مسموعةٌ وحمتقرٍ نافع" .  

m��t: ما ذكروا يف تفسري قوله تعاىل -رمحهم اهللا-ومن لطائف الفقه عند أهل العلم     

������~��}��|{��z��y��x��w���v��ul ]فاملعىن أن اهللا : ]البقرة
حيث كانوا يأمرون باخلري وال يفعلونه، وليس املراد ذمهم على ذم بين إسرائيل على هذا الصنيع 

بل الذم على الترك وحده وليس على األمر، فإن األمر باملعروف  ،أمرهم بالرب مع تركهم له

�m��m: ويتأكد هذا املعىن من قوله سبحانه ،مطلوب من العامل ومن املقصر �l
w��v��u��t���s��rq��p��o��n�l������]فاهللا ذمهم ، ]املائدة��

 :ن مهاولعنهم ليس على فعلهم املنكر فحسب بل على تركهم التناهي عنه، فاملقصر عليه واجبا
وهو فقه دقيق ينبغي أن ينتبه له الدعاة  ،دعوة املقصرين إىل ترك التقصريو ،الكف عن التقصري

  1.واملربون
كانت  نوإنب ما ينهى عنه، من األمور الالزمة لنجاح الناهي عن املنكر أن جيت هكذا يكون    

العدالة ليست شرطا أساسيا للقيام بواجب النهي عن املنكر، وإمنا هي شرط كمال وأدب، والذي 
ال يستطيع أن ينفذ بدعوته إىل مستمعيه ما مل يكن قدوة حسنة،  الناهي عن املنكرال شك فيه أن 

وخطورة .. مسئوليام جتاه اتمعمسئولية الناهني عن املنكر جتاه أنفسهم أعظم بكثري من ف
يفوق خطورة التقصري فيما للمجتمع  ،على أنفسهم من واجبات نهاة عن املنكرالتقصري فيما لل

ينبغي أن يكونوا قدوة حسنة للمجتمع الذي يعيشون فيه، تبدو يف حيام إذ ... عليهم من حقوق
   2.آثار الرسالة اليت يدعون إليها

                                                 
    .��������-����ص ،صاحل بن عبد اهللا بن محيد القدوة مبادئ ومناذج، -1
   .بتصرف ،70، 66ص م، 1996 -ه1417: الثانيةالطبعة مشكالت الدعوة والداعية، فتحي يكن، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان،  -2
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يف  ،مسوا خطى الدعوة يف كل شأن من شئوم يف أقواهلم وأفعاهلمإن على الدعاة أن يتر
ما يؤكد عليه  وهذا... ،يف أنفسهم كأفراد، ويف بيوم كأزواج وآباء... ،حيام اخلاصة والعامة

من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم "  :يقولحني   -رضي اهللا عنه– علي بن أيب طالب
وليكن ذيبه لسريته قبل ذيبه بلسانه، فمعلم نفسه ومهذا أحق نفسه قبل تعليم غريه، 

ويعظون وال ... وهل جيين الذين يقولون ما ال يفعلون ،"باإلجالل من معلم الناس ومهذم
إال سخرية العباد وسخط رب العباد، خيسرون دينهم  ،ويرشدون وال يسترشدون ،يتعظون
وكم من خموف باهللا جريء على ... ،باهللا ناس هللاكم من مذكر "  :ل ابن السماكقا ودنياهم

وكم من ... ،وكم من داع إىل اهللا فار من اهللا... ،وكم من مقرب إىل اهللا بعيد عن اهللا... ،اهللا
  1."تال لكتاب اهللا منسلخ عن آيات اهللا

 القدوةفإن  ،إجياد القدوة احلسنة يف النهي عن املنكر، أو البحث عنها وتسليط األضواء عليها -4
اليت اآلليات من أهم فهي ، ترسيخ املبادئ احلقة يف اتمع أمر جليل ودعامة عظيمة من دعائم

 قونوطواليت يرى فيها الناس واقعا معاشا للمبادئ اليت ي ،يكون مردودها أوقع وأقوى يف النفوس
   2.القول فيها صنو العملإذ  ،إليها

وأرشد ، من األنبياء بالسابقني باالقتداء - عليه وسلم صلى اهللا- أمر اهللا عز وجل نبيهوقد     
 م مجيعا وقدو، - السالم معليه-  ماملؤمنني مجيعاً إىل التأسيصلى اهللا عليه وسلم- حممد -: 

����m� � � �Ê��� � �É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã���� � � � �Â��Á���� �����������Î��Í��Ì��Ë

Ò�Ñ��Ð��Ïl����]األحزاب .[  
صلى اهللا عليه -ومن دقيق املعىن يف هذه اآلية الكرمية أن اهللا سبحانه جعل األسوة يف رسول اهللا    

أو عمل من أعماله  ،أو خلق من أخالقه ،ومل حيصره يف وصف خاص من أوصافه، -وسلم
وأفعاله وسريته  ،- عليه الصالة والسالم-الكرمية، وما ذلك إال من أجل أن يشمل االقتداء أقواله 

   3.كلها
                                                 

   .70 ،69صاملرجع السابق،  -1
  .26ص  ،صاحل بن عبد اهللا بن محيد القدوة مبادئ ومناذج، انظر -2
والعمل دراسات منهجية هادفة يف فقه الدعوة والبناء –جند اهللا ثقافة وأخالقا القدوة مبادئ ومناذج، صاحل بن عبد اهللا بن محيد، و :انظر-3

 .م1998 -ه1418: مصر، الطبعة الثانية ، سعيد حوى، دار السالم، القاهرة،-اإلسالمي
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للشاب املستقيم يف شبابه، وللداعية يف دعوته،  أسوة حسنة - صلى اهللا عليه وسلم- كان     
ة أصحابه، وللمجاهد الشجاع، وللزوج والوالد يف حنو العاطفة وحسن اخللق، وللمريب يف تربي

والقائد املنتصر، والسياسي الناجح، واجلار األمني، واملعاهد الويف، واحلاكم املستقيم، والعامل 
  .عز وجل بطاعته مطلقاًالعامل، وهي صفات ال جتتمع أبداً يف أي زعيم أو مصلح، وهلذا أمر اهللا 

ألن  ترسيخ مبدأ التناهي عن املنكر،املهمة جدا يف  الوسائلمن  ةهكذا تربز القدوة كواحد    
يستدل ا سليم الفطرة راجح و ،ثر من التأثر بالكالم وحدهالتأثر باألفعال والسلوك أبلغ وأك

سالم انتشر يف كثري من بالد الدنيا إلا، إذ سالم حق من عند اهللالعقل من غري املسلمني على أن اإلا
  .أنظار غري املسلمني اليت كانت تبهر ،بالقدوة الطيبة للمسلمني

  : وتكمن أمهية القدوة احلسنة يف األمور اآلتية    
ا من االستحسان يثري يف نفس البصري العاقل قدرا كبري املثال احلي املرتقي يف درجات الكمال، -

ومع هذه األمور تتهيج دوافع الغرية احملمودة واملنافسة الشريفة، فإن  ،ير واحملبةدعجاب والتقواإل
كان عنده ميل إىل اخلري، وتطلع إىل مراتب الكمال، وليس يف نفسه عقبات تصده عن ذلك، أخذ 
حياول تقليد ما استحسنه وأعجب به، مبا تولد لديه من حوافز قوية حتفزه ألن يعمل مثله، حىت 

  . يت رآها يف املقتدى بهحيتل درجة الكمال ال
عطي اآلخرين قناعة بأن بلوغ هذه الفضائل من األمور القدوة احلسنة املتحلية بالفضائل العالية ت -

  ..املمكنة، اليت هي يف متناول القدرات اِإلنسانية وشاهد احلال أقوى من شاهد املقال
الرؤية بالعني اردة ملثال  أمامولكن اجلميع يتساوى  مستويات فهم الكالم عند الناس تتفاوت، -

   .فإن ذلك أيسر يف إيصال املعاين ،حي
   1.دومنا توجيه خارجي قتديفز يف املالقدوة تساعد على تكوين احلا -
رغبة اإلنسان يف تعلم ما ينفعه يف احلياة بيسر وسهولة فما يتعلمه باملشاهدة والتقليد يف يوم  -

  .ببيان كالمي طوال شهر كامل أو أكثرواحد، قد ال يستطيع أن يتعلمه 
                                                                                                                                                         

    

  
  
  .27ص ،صاحل بن عبد اهللا بن محيد القدوة مبادئ ومناذج، 1-
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 .فطرية حب اإلنسان تقليد غريه إذا قام بعمل هو ال حيسنه -

  1.، إذ ترضي أنانيته، خبالف التعلم بالبيان الكالمينالتقليد حماكاة فيها املنافسة اليت حيبها اإلنسا -
  :أصول ينبغي حتريها فيه وهيلقدوة لو
. يقينا جازما إميانا راآلخباهللا ورسله وكتبه واليوم  اإلميان: هي يتحقق بثالثة أركانو :الصالح -

على باالستقامة : والعبادة، وحتقيق معىن التوحيد ومقتضياته من معرفة الشهادتني والعمل مبقتضامها
   .اِإلخالصو ه،نهياتماجتناب و ،أمر اهللا

ليبقى بعيدا عن موارد  ،الشفافية والتحسسحيسن بالقدوة أن يكون على درجة من هذا و    
 ،وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن" :قال احلافظ يف الفتح... ،الظنون ومواقع التأويالت

وهذا متأكد يف حق العلماء ومن " :ويقول ابن دقيق العيد، "حتياط من كيد الشيطان واالعتذارواال
وإن كان هلم فيه خملص؛ ألن ذلك  ، يوجب سوء الظن مفال جيوز هلم أن يفعلوا فعال ،يقتدى م

   2."سبب إىل إبطال االنتفاع بعلمهم

إذا كان الصالح يتوجه إىل ذات املقتدى به ليكون صاحلًا يف نفسه قوميا يف : حسن اخللق-  
–فولتري وهذا ، وأصول تعامله معهم ،فإن حسن اخللق يتوجه إىل طبيعة عالقته مع الناس ،مسلكه

إذا كان رجل الدين غبيا جاهال يثري " :يقول -احلادة لرجال الدينوهو من هو يف خصومته 
عن  ااحتقارنا، وإذا كان رديئا شريرا يثري اجلزع يف نفوسنا، أما إذا كان ناضجا متساحما بعيد

، ففي الصدق كالم، والكالم يف حسن اخللق واسع متشعب ."اخلرافات فهو اجلدير حببنا واحترامنا
   ...التواضع كالم، وويف الرفق كالم، ويف 

  

مقبوال لدى  الناهي عن املنكر ال ولن يكون كالمألنه ينبغي ترويض النفوس على الصرب، -����
والبعض اآلخر لرمبا  ،بل سريضى به البعض ،ولن يكون ماًء عذبا على قلوب اجلميع ،اجلميع

واحد من القيم النفسية : الصربف ،الهبكالمه أو أفع ىوالبعض لرمبا آذ ،خالف ولكن كتم يف نفسه
واالجتماعية ذات األمهية العظيمة، واليت ينبغي أن حيرص كل فرد على تلقينها لنفسه أوال، ومن مث 

                                                 
  .39ص  فريوز صواحلي،. إسالمية - ة نظرية وميدانيةدراس - خلطاب الدعوي املعاصر وموانع االستجابة السلوكية عند الفرد املسلما 1-
 .��������-��������صالقدوة مبادئ ومناذج، صاحل بن عبد اهللا بن محيد،  -2
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ملن هم حتت مسؤوليته، بل ولكل من يهمه أمرهم، على اعتبار ما للصرب من قدرة فائقة على 
 .ار واملشكالت؟امتصاص نائبات الدهر، وأينا بعد ذلك ختلو حياته من األكد

 غ، وهو ما يعكس باليف القرآن الكرمي يف مائة وثالثة مواضع" ر. ب. ص"   وردت مادةولقد     
الناهي عن ف، أمهيته، وإذ نورد احلديث عنه هنا فعلى اعتباره آلية  من آليات تفعيل النهي عن املنكر

فإنه إن مل يكن كذلك فرمبا املنكر رجل نصب نفسه لبيان احلق، واحلق ال يرضي كل الناس، 
أوصاه بالصرب  أنوصية لقمان البنه  من كانفساد أكثر من اإلصالح، ولذلك اإل إىل ايتهؤول ت

   .1والنهي عن املنكرمع األمر باملعروف 
ن وفال يك ،، ومن مث النجاحميد العمل باالستمرارية والبقاء هو ما –والصرب وحده–إن الصرب     
، يصلح يفلح وال فال، يعمل متحمساً يف البداية مث ينقطع يف آخر الشوط ،مناال كحال كثري احل
األزمات على خلق الصرب، ف مربية غريه أن يعمل بكل جهده على ترويضهبت ينبغي على كل معينف

إال  - بإذن اهللا-ال دفع هلا وال توقي ،والضوائق إذا ترادفت ،واحلبال إذا تعقدت ،إذا استحكمت
ال تسأل اهللا أن خيفف محلك ولكن اسأله أن يقوي ": وقد قال بعض حكماء القياديني ،...بالصرب
  .وإن كان هذا فيه ما فيه لكنه يزيد املعىن الذي نقصد إليه وضوحا ،"ظهرك

وإذ نتحدث عن ضرورة تكوين النفوس البشرية املعاصرة على الصرب، فألننا نشهد اليوم حياة     
فنت كثرية، اإلغراءات مثرية، ى كل األصعدة، الضغوط فيها كبرية، المتوترة متسارعة قلقة، وعل

ركيز فيها صعب، واالتزان فيها أصعب، فكيف يتصور بعد ذلك العيش يف هذا الزمان إذا ما الت
  فقد الصرب؟

بتوطني نفسه على احتمال املكارة من غري ضجر،  ناهي عن املنكرمن ال بعد ذلك ومن أوىل    
ميع فئام وطبقام ال حميص والتأين يف انتظار النتائج مهما بعدت، وهو عليم بأن ابتالء الناس جب

وشأن آخر وهو  ،هذا شأن الدنياو ،ء وضدهفالدنيا مبنية على هذا، بل قد ميتحن املرء بالشي ،عنه

�m��x :، يقول تعاىلمحصه ويصفيهأن اِإلميان يقترن بالبالء لي �w� �v� �u� �t� �s

}|�� � � {� �z� �yl ]أشد (( :-صلى اهللا عليه وسلم–، ويقول رسوله ]العنكبوت

                                                 
  .   74 -73، ص البن تيمية ،احلسبة: ملزيد من املعلومات انظر -1
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  .1))يبتلى املرء على قدر دينه ،الناس بالًء األنبياء، مث األمثل فاألمثل
 ،ودالئل التحكم يف النفس وهواها ،الكمال العايلوشارات  ،والصرب من معامل العظمة احملمودة    

احلياة ال ينهض بأعبائها ورسالتها إال األكفاء و... ،وهو عنصر من عناصر الرجولة الناضجة
  .الصبارون

إنَّ صرب الدعاة وأهليهم على تعذيب الطغاة، لينكأ يف سويداء الطواغيت أعظم من السهام     
برة الدعاة ومرابطتهم واحتسام ما يلقونه من املسمومة، وإنَّ مضاجعهم لتقض م من مصا

   2.تعذيبهم ونكاهلم
إنه من املمكن أن تبين مستقبالً خيالياً ": يد الدين خان يف خواطره قائالًوح األستاذ املفكر ذكر    

ولكن ال ميكن تعمري مستقبل حقيقي  احلماسية،لألمة بفيضانات الشعارات واخلطب والقصائد 
  . جهد خمطط طويل األجلوبدون جهد حقيقي لألمة ولألمة 

، حيث جيب عليك أن تنتظر قرناً كامالً بعد زرع بذرة البلوط البلوط؛إنَّ تعمري األمة كزرع     
بد أن خنلق يف  وإذا كنا نريد أن تصبح أمتنا قوية راسخة فال ،حتى تصبح شجرة مكتملة عمالقة

أما الذين يريدون أن يصلوا إىل اهلدف النهائي مبجرد  ،طويل األمدعزمية اجلهد املخطط الأنفسنا 
بدء اهلدف، فيجب أن يعرفوا أنَّ جهدهم هذا ليس سوى وثبة ايتها املوت والفناء، وال شيء غري 

   3".ذلك
فكل  "... 4:يقول الشيخ حممد بن صاحل العثيمني يف إحدى حماضراته عن موضوع الصرب...    

صلى اهللا عليه – داعية ال بد أن يناله األذى ولكن عليه أن يصرب، وهلذا ملا قال اهللا تعاىل لرسوله

×����m��æ�����å��ä��ã���â���á��à��ß��Þ��Ý���Ü��Û��Ú��Ù��Ø :-وسلم

çl ]ولكن  ،كان من املتوقع أن يقول اهللا فاشكر نعمة اهللا على ترتيل هذا القرآنف ،]اإلنسان

إشارة إىل أن كل من قام ذا القرآن فال بد أن يناله ما يناله  mà��ß��Þl: اهللا قال له
فعلى الداعية أن يكون صبورا، وأن يستمر حىت يفتح اهللا له،  ،من األمور اليت حتتاج إىل صرب عظيم

                                                 
   .2783: رقم ،الرقاق: يف كتاب الدارميو، 4023 :، رقمالفنت: يف كتاب ابن ماجهو، 2398 :، رقمالزهد: يف كتابالترمذي  -1
  .55555555-54545454-53535353ص، حممود توفيق حممد سعد املنكر،فقه تغيري  -2
 .19-18، صخباب بن مروان احلمد، معامل على طريق النهضة -3
  .  19- 13ص  ، ابن عثيمني،زاد الداعية إىل اهللا -4
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موته فإنه حي، وليس من الضروري أن يفتح اهللا له يف حياته، بل إن املهم أن تبقى دعوته ولو بعد 

��������m��s: تعاىل قال اهللا � � �r��q���p��o��n��m���l��k��j��i�����h��g

¡��~��}��|��{��z��yx��w��v��u��tl ]األنعام[. � �

� �
النفوس جبلت على كره من ، إذ العمل على ترسيخ خلق التواضع بني شىت فئات اتمع -�

حىت  ،وحيتقرها ويستصغرها، كما جبلت على النفرة ممنِ يتكرب عليها ويتعاىل عنها ،يستطيل عليها
 .بل لعلهم يكرهون أو يستثقلون ما يصدر منه من علم وحق، ...ولو كان ما يقوله حقًا وصدقًا

واحد من اآلليات اليت مىت ما مت تفعيلها كان هلا األثر الكبري يف جناح عملية النهي عن التواضع ف
والتحرز الكرب، اإلعجاب ويعين معرفة املرء قدر نفسه وجتنب  والتواضع ...نكر، وإيتائها أكلها،امل

والتواضع ال يكون إال يف ... ،واملفاخرة باجلاه واملال ،الفضائلباملباهاة  يتطلب جتنبوهو منهما، 
اضع، وإمنا يقال تو: قال لهأكابر الناس ورؤسائهم وأهل الفضل والعلم، أما اإلنسان العادي فال ي

  1".تضعها يف غري موضعهاعرف نفسك ال ا" :له
ه أو أقل من ،قلبا هفقد يكون أسلم من عدم احتقار املرء من هو أقل قدرا منه،ومن التواضع     
 ء أو عجب حيبطه، وقد يكون عندالصاحل ريا رمبا يكون يف عملف ،إىل اهللا قربا هأو أعظم من ،ذنبا

– عن جندب، ئته ما يكون سببا يف غفران ذنبهاملذنب من الندم واالنكسار واخلوف من خطي
واهللا ال يغفر اهللا ": أن رجال قال حدث -صلى اهللا عليه وسلم– أن رسول اهللا -رضي اهللا عنه

من ذا الذي يتأىل علي أن ال أغفر لفالن؟ فإين قد غفرت لفالن ((: ، وأن اهللا تعاىل قال"لفالن
   2.))وأحبطت عملك

وضد التواضع الكرب، العمل قد ال يقبل، فإن ...، هعمل املرء لتواضع أال يعظم يف عنيومن ا    
فيها مرتع  وناليت يعملالناهني عن املنكر، فااالت ...من أشد األمراض خطرا على  والكرب

فاخلطابة والكتابة والتعليم والتوجيه وسواها من وسائل   3،خصب لظهور هذا الداء العضال ومنوه
                                                 

  .، بتصرف37 – 9ص ه، 1411ان العودة، دار الوطن، دط، من أخالق الداعية، سلم -1
  .2621 :، رقمواآلدابوالصلة يف كتاب الرب مسلم رواه  -2
  .بتصرف. 191 - 190، صسابقجع مشكالت الدعوة والداعية، مر  -3
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الدعوة فضال عن الشهادات والدرجات العلمية، واأللقاب اجلامعية تعد من أوسع مداخل الشيطان 
لإلعجاب، ويف هذا ما فيه من عوامل الفتة لألنظار، مثرية  ،إىل النفس البشرية؛ ألا جملبة للشهرة

وقد عرض القرآن الكرمي يف أكثر من موضع قصة  ،واإلمالء لرغائب النفس وجوعاا اإلشباع

¾��¿���m��À :وهبط من مسائه إىل أرضه حني قال ،إبليس الذي خرج من رمحة اهللا إىل سخطه
������Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È��Ç��Æ����Å��Ä��Ã��ÂÁ

��Ö�Õl ]ص[.   
 ،الناهني عن املنكر أن يكونوا شديدي االحتراس من الوقوع يف هذا املرض العضالفعلى     

وليعلموا أن اهللا الذي منحـهم هذه املواهب قـادر على أن يسلبهم إياها من حـيث ال 
لقوه، أو خطاب ارجتلوه، أو مقال كتبوه، أأن حياسبوا أنفسهم دبر كل حديث يهم يشعرون، وعل

أو  ،أو اجتماع أداروه؛ ليطمئنوا إىل أن مشاعر العجب وأحاسيس الكرب مل توقظها طالقة لسان
  .أو مظاهر إعجاب واستحسان، ال يقبل من األعمال إال ما خلص له ،حسن بيان

��:هذا الباب فخاطبه بقولهيف  -صلى اهللا عليه وسلم– وقد أدب اهللا نبيه حممدا     � � � �m��A
��P��O��N��M��L��KJ��I���H��G��F��E��D��C��B
a��`��_�� �^��]��\��[��Z��Y��X��W��V��U�� TS�� � �R��Ql���

هم املستضعفون من الصحب الكرام أمثال صهيب وعمار وبالل وخباب؛ أولئك  :]الكهف[
أو أن  ،أن يطردهم من جملسه -صلى اهللا عليه وسلم– أراد املأل املستكربون من قريش من الرسول

  .خيص هلم جملسا ال جيتمعون فيه مع الضعفاء والفقراء
عيش يف كل الو ،ويستطيع اخلوض يف كل ميدان ،إن املتواضع هو الرجل الذي يرجى لنفع األمة    

ال يدعي ، ...مبسوط احمليا جلليسه ،شديد الثقة بنفسه ،أنيس امللتقى ،جمتمع، يعيش وهو ضايف الكرامة
فإذا ... ،كل ما عنده من علم أو مرتلة أو مرتبة هو حمض فضل اهللا عليهف ،شيئًا يدل على تعاليه

ووقع وعظُه  ،وحتلقت حوله نفوسهم قبل أجسادهم ،قلومأدرك الناس منه ذلك فتحوا له 
  . على قدر إحسانه وقصدهونال من احلظوة  ،وتوجيهه منهم موقع القبول والرضا

فهكذا يكون التواضع هو مفتاح التناهي عن املنكر بني املسلمني، فال الناهي يرى لنفسه فضال     
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   .سه ما مينعه من قبول النهيوال خريية على املنهي، وال املنهي جيد يف نف
  

ل مردودية إشاعة ثقافة الرفق واللني يف األمور كلها من اآلليات اليت يرجى من ورائها تفعي-�

�m���T��S��R ...:عملية النهي عن املنكر � � � � �Q� �P� � ON� �M� �L� � �K� �J��I

_��^��]��\��[��Z��Y���XW���V��U��h��g��fe��d��c���b��a��`

�j��ikl���]إن اهللا رفيق حيب الرفق(( :-عليه الصالة والسالم-يقول ]. آل عمران، 
ل خماطبا عائشة وقيو 1،))وما ال يعطي على ما سواه ،ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف

إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه، وال يرتع من شيء إال  ،عليك بالرفق((: -رضي اهللا عنها-
اللهم من ولي من أمر أميت أمرا فرفق م (( :- صلى اهللا عليه وسلم –وكان من دعائه  2،))شانه

  3)).فارفق به، ومن ويل من أمر أميت شيئَا فشق عليهم فاشقق عليه
 :فقيل "أيها الناس ال تبغضوا اهللا إىل عباده": وهو على املنرب -رضي اهللا عنه-يقول عمر    

فيقول على الناس حىت  - أي واعظا– جيلس أحدكم قاصا": قال "اهللا؟كيف ذلك أصلحك "
  ". الناس حىت يبغض إليهم ما هم فيه يبغض إليهم ما هم فيه، ويقوم أحدكم إماما فيطول على

فإن  ،فإن أكثرت فمرتني ،حدث الناس كل مجعة": -رضي اهللا عنهما- ويقول ابن عباس     
وال متل الناس من هذا القرآن، وال تأت القوم وهم يف حديث فتقطع عليهم  ،أكثرت فثالث

وإياك والسجع يف الدعاء، فإين  ،فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه.. أنصت": وقال ،"حديثهم
   ".وأصحابه ال يفعلونه -صلى اهللا عليه وسلم– عهدت رسول اهللا

لو  -نيا أبا عبد الرمح -لوددت" :القوم فقال رجل من ،وكان ابن مسعود يذكِّر كل مخيس    
أما إنه مينعين من ذلك أين ": علما فرد عليه هذا الكنيف الذي قد مليء ،"أنك ذكرتنا كل يوم

يتخولنا ا   -صلى اهللا عليه وسلم–وإين أختولكم باملوعظة كما كان النيب ،أكره أن أملَكم
  ". خمافة السآمة علينا

                                                 
  ). 2794(الرقاق  :، الدارمي)2701(االستئذان واآلداب  :، الترمذي)6528(رتدين واملعاندين وقتاهلم استتابة امل :يف باب البخاري -1
الرقاق  :، الدارمي)6/125( :، أمحد)2478(اجلهاد  :، أبو داود)2701(االستئذان واآلداب  :، الترمذي)5678(األدب  :البخاري -2
)2794 .(  
   .)1828(اإلمارة  :مسلم -3
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ويف هذا استحباب ترك املداومة يف اجلد يف العمل ": بقوله...يف الفتح يعلق احلافظ ابن حجر     
إما كل يوم مع عدم : الصاحل خشية املالل، وإن كانت املواظبة مطلوبة، لكنها على قسمني

التكلف، وإما يوما بعد يوم فيكون الترك ألجل الراحة ليقبل على الثاين بنشاط، وإما يوم اجلمعة 
  . "األحوال واألشخاص والضابط احلاجة مع وجود النشاطوخيتلف باختالف 

الغفلة يف هذا إذ  ،وطريق االهتداء يف اِإلسالم والعلم املبتدئونومن الذين خيصون مبزيد من الترفق     
ملعاذ وأيب موسى ملا  - عليه الصالة والسالم- وقد قال  ،اجلانب قد تؤدي إىل فتنة وانعكاس يف املقصود

  1.))بشرا وال تنفرا ويسرا وال تعسرا((: بعثهما إىل اليمن
وترك التشديد عليه يف االبتداء، وكذلك  ،واملراد تأليف من قرب إسالمه" :يقول ابن حجر    

ن الزجر عن املعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليقبل، وكذا تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدرج، أل
اقبته غالبا بانبساط وكانت ع حبب إىل من يدخل فيه وتلقاه الالشيء إذا كان يف ابتدائه سه

  ". االزدياد خبالف ضده
يف وجوههم، وتبشريهم بتوبة اهللا  فتح أبواب اخلري والتوبة واملغفرة املذنبنيبومن اللني والرفق     

: كيف ال واهللا يقول يف كتابه، والتوبة مما اقترفته أيديهميه، عل مإقباهلعليهم ال حمالة يف حال 

m��M��L��K��J��I���� � �H��G��F��E��D��C��B��A

X� �W��V��U�� TS� � � �R� �Q� �P� �O� �Nl �]ويقول تعاىل  ،]النساء :

m~��}����|��{��z��y��x��w��v��u��t���¥�������¤�����£��¢��¡¦��
�«ª����������©���¨�����§l��������]2 .]الزمر  

، فكيف به مع اإلنسان أشرف لكل ذي كبد رطبة احمفوظ احق وإذا كان الرفق يف ديننا    
إن اهللا كتب اإلحسان على كل ((: -عليه الصالة والسالم-يقول الرسول ... خملوقات اهللا؟

شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذحبتم فَأحسنوا الذحبة، وليحد أحدكم شفرته ولريح 

                                                 
  ). 1733(األشربة  :، مسلم)4088(املغازي  :البخاري -1
  .49، صالطواريطارق حممد ، -صلى اهللا عليه وسلم – األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف حياة النيب -2
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   1)).ذبيحته
ن االستجابة واالنقياد ألفوإذا كنا نتحدث عن الرفق كآلية من آليات تفعيل النهي عن املنكر،     

 قأمل يقل الصاد املوجه إليه، لنهيهذا اواإلذعان من املنهي ال تكاد تتخلف، إذا قارن الرفق 
ال  إن اهللا رفيق حيب الرفق يف األمر كله، ويعطي عليه ما(( :-صلى اهللا عليه وسلم–املصدوق 

ما كان الرفق يف شيء إال زانه، وال كان العنف يف شيء إال (( :أمل يقل 2،))يعطي على العنف
   3.))شانه
إال من كان فيه  ،ال يأمر باملعروف وينهى عن املنكر" :-رمحه اهللا-قال سفيان الثوري      

رفيق مبا يأمر رفيق مبا ينهى، عدل مبا يأمر عدل مبا ينهى، عامل مبا يأمر عامل مبا : خصال ثالث
كان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون " :- رمحه اهللا تعاىل- وقال أمحد بن حنبل   ،"ينهى

    4".منهم ما يكرهون يقولون مهال يرمحكم اهللا

حرمة الناس ومشاعرهم فال يفضحهم، وإمنا يأمرهم  ،القائم ذه الفريضة ومن الرفق أن يراعي    
من وعظ أخاه سرا فقد نصحه " :وينهاهم بالرفق واللني وبدون تشهري م، قال اإلمام الشافعي

إال أنه يستثىن من ذلك من اختاروا فضح أنفسهم  5،"وزانه، ومن وعظه عالنية فقد فضحه وشانه
رمحه اهللا -قال أمحد بن حنبل ،هؤالء ال بأس من أمرهم ويهم سرا وعالنيةفجاهروا مبعاصيهم، ف

الناس حيتاجون إىل مداراة ورفق يف األمر باملعروف بال غلظة، إال رجال مباينا معلنا " :- تعاىل
  ".ليس لفاسق حرمة، فهذا ال حرمة له: بالفسق، فيجب يه وإعالنه؛ ألنه يقال

يف جمال األمر باملعروف والنهي عن املنكر له فوائد عظيمة يف كسب  إن الرفق واللطف واللني    
  .وبالتايل انطالق الدعوة إىل اخلري وااللتفاف حوهلا ،األنصار واملؤيدين

صلى اهللا عليه – ويف السرية النبوية أمثلة عديدة ألسلوب الرفق واللطف الذي اختذه النيب    

                                                 
الضحايا  :، أبو داود)4413(الضحايا  :، النسائي)1409(الديات  :، الترمذي)1955(بائح وما يؤكل من احليوان الصيد والذ :مسلم -1
  ). 1970(األضاحي  :، الدارمي) 4/125( :، أمحد)3170(الذبائح  :، ابن ماجه)2815(
  ). 2793(الرقاق : رميوالدا, )4/87(وأمحد , )4807(األدب : أبو داود - 2
  .)4808(واألدب ) 2478(اجلهاد  :وأبو داود, )2594(الرب والصلة واآلداب : سلمم - 3
  .50، صطارق حممد الطواري، -صلى اهللا عليه وسلم – األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف حياة النيب -4
  .  24، ص2 ج ،النووي ،شرح صحيح مسلم -5
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 -عليه السالم–ألن أدرك جيدا  ،واألجالف مع اجلهالحىت لتبليغ أمر ربه والدعوة إليه،  -وسلم
ن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها، وقد تدفعها القسوة والشدة أحيانا إىل املكابرة أ

   .ار والنفور فتأخذها العزة باإلمثواإلصر
اجة الناس يف ح"  :يف حاجة الناس إىل الرفق والسماحة واحللم -رمحه اهللا-ويقول سيد قطب     

إىل كنف رحيم، وإىل رعاية فائقة، وإىل بشاشة مسحة، إىل ود يسعهم وحلم ال يضيق جبهلهم 
يف حاجة إىل قلب يعطيهم وال حيتاج منهم إىل عطاء، وحيمل مهومهم وال .. وضعفهم ونقصهم

والسماحة والود والرضا، وهكذا  ،يعنيهم مه، وجيدون عنده دائما االهتمام والرعاية والعطف
وهكذا كانت حياته مع الناس ما غضب لنفسه ، -صلى اهللا عليه وسلم– كان قلب رسول اهللا

  1."قط، وال ضاق صدره لضعفهم البشري
ومالك اخللق  ،وصاحب القلب الطيب الرفيق الرحيم ،فصاحب الوجه البشوش املتواضع    

ويؤثر يف عواطفهم ويسري م حنو اإلميان  ، قلوب الناسيستطيع أن يؤثر ذه اخلالل يف ،احلسن

m��p: يقول تعاىل 2ت،والكمال، ولن يستطيع ذلك أصحاب األموال والكنوز مهما كـثر

��a��`�� �_�� � �~��}��|�� {z��y��x��w�� vu�� �t� �s��r��q

bl ]اإلسراء[.  
عسى  ،من أمر اهللا ملوسى بأن خياطب فرعون باللني ،وال أوضح صورة لألمر باللني يف القرآن    

m��z������y��x��w�����v��������u���t�����s��r: قال تعاىل ،أن يكون اللني سببا ومدعاة هلدايته

¡������ � � � �~� � � � �}��|���{l ]وقتل  ،كل هذا اللني لفرعون مع ما عرف عنه من جترب.]طه

 .]النازعات[ mj��i��h��l��kl: أللوهيةلوادعاء  ،وسفك الدماء
وأغلظ يف الوعظ  ،وقد ورد مثل هذا املعىن يف معرض رد املأمون على رجل وعظه معنفا    

فقد بعث اهللا من هو خري منك إىل من هو شر مين  ،رفقايا رجل " :فقال له املأمون ،والنصيحة

                                                 
  . 116، ص 4 جسيد قطب، ، يف ظالل القرآن  -1
  .  37 -36، ص حممد حممود الصواف، الدعوة والدعاة  -2
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   1.]طه[ m¡����������~�����}��|���{��z������y��xl: وأمره بالرفق قال تعاىل
وإمنا  2،النهي عن املنكر املداهنة والرياء والنفاق...وال يقصد بالرفق واللني واللطف يف جمال     

يقصد ا بذل النصح وإسداء املعروف بأسلوب دمث مؤثر يفتح القلوب ويشرح الصدور، 
خماطبتهم بالتوبيخ فإنه ال ينبغي حبال   ،جلماعة املسلمني النهي عن املنكر موجها...وخباصة إذا كان 
  .ما دام ينفع النصح والوعظ واإلرشاد ،والتقريع والعنف

  
من أجل أن يكون النهي عن املنكر ذا فاعلية، ينبغي ملمارسه أن ينتبه إىل أن هذه العملية  -	

              :ولكل منهما شروطه إما سري ، وإما علين،: متارس بأحد شكلني
 ا، واهلدف من سريتها لآلخرينكون عادة يف الشئون الشخصية اليت ال عالقة هي سرا يفالن-     

احلفاظ على حرمة الشخص وعدم التشهري به،كما توفر له فرصة التصحيح وكذا  عدم فشو املنكر،
   3.أدعى للقبول فيكون ذلك بدون رد فعل قد يكون متشنجا،

ن ذلك من أل الناهي واملنهي،النهي عن املنكر سرا فيما بني ...بون أن يكون وكان السلف حي    
عالمات النصح له، فإن الناصح ليس غرضه إشاعة عيوب من ينصح له، وإمنا غرضه إزالة املفسدة 

 - صلى اهللا عليه وسلم– وأما اإلشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرم اهللا ورسوله 4،اليت وقع فيها
إين أعرف الذنب الذي أصابين هذا؛ "  :قالفالدين وحبس به  ركب ابن سريينومما يروى أنه 

 5."عريت رجال منذ أربعني سنة فقلت له يا مفلس

 هيالن أحكامختتلف كليا عن  أحكامله  اتعلق بالشأن العام، وهذييف العلن فغالبا ما  هيالن أما-     
تفعيل النصح يف  أدواتفاعلة من  أداةتعطيل  إىل أحياناالشخصي، واخللط بينهما يؤدي  الشأنيف 

  . الواقع االجتماعي والسياسي

                                                 
  .48-45، صطارق حممد الطواري، -صلى اهللا عليه وسلم – األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف حياة النيب -1
  .  وما بعدها 120ص ،مشكالت الدعوة والداعية، فتحي يكن :من املعلومات انظر للمزيد -2
  .  39بدون تاريخ، ص  عبد اهللا بن حسن آل قعود، دار العاصمة، الرياض، ،أثر األمر باملعروف والنهي عن املنكر -3
  .  18 - 17، ص احلنبلي بن رجبا ،الفرق بني النصـيحـة والتعيري -4
  .   21 - 20، ص   سابقاملرجع ال -5
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ال خيلو  ألسباب ،تتم نصيحته بشكل سري أنيفضل بعض القائمني على الشأن العام و ،هذا    
ينصحه بسور له باب باطنه  أنبعضها من وجاهة، لكنه يف الوقت نفسه حيتجب عن كل من ميكن 

 أحسنال معىن له على  أمراب، مما جيعل طلبه يف سرية نصحه وظاهره من قبله العذا ،فيه الرمحة
 فإذاوال يستطيع له نقبا؟  ،يظهره أنومن دونه سد ال يسطيع  إليهالفروض، فكيف يصل الناصح 

بنصحه  اإلشهار إىلاضطر الناصح  فإذا... جاوزه وجد من دونه قوما ال يكادون يفقهون قوال
  .املنصوح بالشكوى ارتفعت عقرية

على الشكوى من علنية النصح، بل يتعداه اىل اام الناصح حبسده  األمروقد ال يقتصر     
ما بلغه  إىلالبلوغ  بإمكانهنه كان والزال أمع علمه ! إليهامنصوح على املرتلة اليت رفعه اهللا لل

الذين  إىل، فباب الرزق احلرام مفتوح على الدوام، والركون األمورلو تنازل عن بعض  ،املنصوح
وقد يتهم املنصوح  ،واأليامحمدود يف الزمن  أمدجل نيل السلطة واملقام، ليس له أظلموا من 

 بأنهوهو يعلم كذب هذه التهمة يف حق من يشهد ماضيه وحاضره  ،الناصح بالسعي لكسب املال
  .ليس ممن يأكلون املال العام أكال ملا، وحيبون املناصب حبا مجا

  
اتساع الصدر لقبول الدعوة إىل ضرورة النهي عن املنكر،  ساعدة على تفعيل حركةمن األمور ال- �

وهي يف  ،هناك مسائل فرعية خيتلف فيها الناسفاخلالف فيما جيوز فيه اخلالف، فاخلالف طبيعة البشر، 
   1.احلقيقة مما وسع اهللا فيه على عباده

يف التفسري وشروح احلديث  ،لوم الشرعيةيف أنواع العومن يتصفح كتب العلماء املعتد بعلمهم     
من أهل العلم  اوالفقه، جيد أن هذه الكتب ممتلئة باخلالفات يف املسائل الفرعية، ومل يثر ذلك أحد

نكر عليه فحاشته تف ،إال إذا كان املخالف ممن يفحش يف الكالم ويسيء األدب يف العبارة...
العلماء كلهم جممعون على قصد إظهار احلق الذي وسبب ذلك أن ... خمالفته؛ وإساءته دون أصل

وألن يكون الدين كله هللا، وأن تكون كلمته هي  ،- صلى اهللا عليه وسلم– بعث اهللا به رسولـه
وكلهم معترفون بأن اإلحاطة بالعلم كله من غري شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد  2،العليا

                                                 
  .  26ص ، ابن عثيمني،  زاد الداعية -1
  .بتصرف ،10 ،8ص، ابن رجب احلنبلي، ة والتعيريالفرق ببني النصيح -2
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خرين، فلهذا كان أئمة السلف امع على علمهم منهم، وال ادعاه أحد من املتقدمني وال من املتأ
ويوصون أصحام وأتباعهم بقبول احلق ،وفضلهم يقبلون احلق ممن أورده عليهم وإن كان صغريا

ردت عندما يف مهور النساء،  - رضي اهللا عنه– إذا ظهر يف غري قوهلم، كما قال عمر بن اخلطاب
  ."أصابت امرأة ورجل أخطأ "  :وقال ،عن قوله - رضي اهللا عنه–  فرجع عمر، املرأة
إذا ظهر هلم على  ،يوصي أصحابه باتباع احلق وقبول السنة -رمحه اهللا-وكان الشافعي     

ما ناجزين أحد فباليت، أظهرت  إنه": ويقول   ،خالف قوله، وأن يضرب بقوله حينئذ احلائط
ولو كان  ،وهذا يدل على أنه مل يكن له قصد إال ظهور احلق ،"احلجة على لسانه أو على لساين

تبني له ، إن ومن كانت هذه حاله فإنه ال يكره أن يرد عليه قوله، على لسان غريه ممن خيالفه
  . يف حياته وال يف مماته خمالفته للسنة ال

ويثين عليه هويه وميدحه يذكر إسحاق بن را - رمحه اهللا- وهلذا كان اإلمام أمحد بن حنبل     
وكان كثريا ما  1،"ن الناس مل يزل بعضهم خيالف بعضاوإن كان خيالف يف أشياء، فإ"  :ويقول

يعرض عليه كالم إسحاق وغريه من األئمة، ومآخذهم يف أقواهلم، فال يوافقهم يف قوهلم، وال ينكر 
  . عليهم أقواهلم، وال استدالهلم، وإن مل يكن هو موافقا على ذلك

أنت رجل أعجمي ال " :كي عن حامت األصم، أنه قيل لهسن اإلمام أمحد ما حوقد استح    
أفرح إذا أصاب : بثالث": فقال "د إال قطعته، فبأي شيء تغلب خصمك؟تفصح، وما ناظرك أح

ما أعقله من " :، فقال أمحد"ظ لساين عنه أن أقول له ما يسوؤهخصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحف
  2."رجل

وأن اخلالف يف الفروع جيب أال يفرق  ،لعلماء يف اخلالفات الفرعيةبعض اهذه وجهة نظر 
وإنه ال ينبغي لإلنسان أن يطلب من اآلخرين أن يوافقوه  ،ىل اهللا، فاخلالف من طبيعة البشرالدعاة إ

اجتهاداته الشخصية، يقول الشيخ حممد بن صاحل العثيمني عن أمهية اتساع  يف يف كل شيء، حىت
ال سيما إذا علم أن الذي  ،أن يكون قلبه منشرحا ملن خالفه" 3:اهللا ملن خالفهصدر الداعية إىل 

                                                 
  . 11 ص الفرق بني النصيحة والتعيري، مصدر سابق، -1
  . 11السابق، ص  جعاملر -2
  .  29  - 26سابق، ص  جعمر ابن عثيمني، زاد الداعية، -3
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وأنه مل خيالفه إال مبقتضى قيام الدليل عنده، فإنه ينبغي لإلنسان أن يكون مرنا  ،خالفه حسن النية
يف هذه األمور، وأن ال جيعل من هذا اخلالف مثارا للعداوة والبغضاء، اللهم إال رجل خالف 
معاندا حبيث بني له احلق ولكن يصر على باطله، فإن هذا جيب أن يعامل مبا يستحق أن يعامل به 

  . "لوحتذير الناس منه؛ ألنه تبني عدوانه حيث بني له احلق فلم ميتث ،ري عنهمن التنف
إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن ((: -صلى اهللا عليه وسلم– قال النيب    

وإمـا  ،اتهد ال خيرج عن دائرة األجر أبدا، فإما أجران إن أصابف  1،))أخطأ فله أجر واحد
أجر واحد إن أخطأ، وإذا كنت ال تريد أن خيالفك غريك فإن غريك أيضا يريد أال خيالفه أحد، 

  .فاملخالفون لك يريدون أيضا أن يأخذ الناس بقوهلم ،فكما أنك تريد أن يأخذ الناس بقولك
قوم يعدون جادين يف طلـب احلق والوصول إليه، ومع ذلك جندهم  وجودومن املؤسف     

 دين اهللا ذإ... أو وصف معني، وهذا يف احلقيقة خطأ متفرقني، لكل واحد منهم اسم معني
جنتمع على بساط البحث، وأن يناقش ... فالواجب علينا أن...وأمة اإلسالم واحدة،  ،واحد

أو االنتقام، فإن أي إنسان جيادل غريه  سبيل االنتقادبعضنا بعضا على سبيل اإلصالح ال على 
أو لقصد االنتقاد دون اإلصالح، فإن الغالب أن  ،وحياج بقصد االنتصار لرأيه واحتقار رأي غريه

، ثل هذا األمر أن نكون أمة واحدةخيرج على وجه ال يرضي اهللا ورسوله، فالواجب علينا يف م
التفرق و الجتماع والنقاش، وليس الذم والقدح،طريق اإلصالح هو اكل خيطئ ويصيب، و

   2.إال من كان عدوا لإلسالم واملسلمني ،والتحزب فإن هذا ال تقر به عني أحد
 أن أمن أهل العلم خبط ال مينع االختالف يف وجهات النظر، وال مينع إذا وقع أحدذلك لكن     
نيباليت جتمع بني الراد واملردود  ،الرابطة األخوية، ففرق بني تبيني اخلطأ للناس مع وجود ؤهخط ي

أن يكون ذلك بداية لالنشطار  ،إذا أخطأ أحد العلماء أو ااهدين أو الدعاة ماعليه، وبني 
أو .بل حلظوظ النفس ورغباا، ـ ولألسف ـ والتطاحن الفكري، والذي يكون أكثره ليس هللا 

يف املسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، ورمبا اختلف يتناظرون  الصحابة كانقد و، للحزبية املقيتة
   3.قوهلم يف املسألة العلمية والعملية ، مع بقاء األلفة وأخوة الدين

                                                 
  .)2314(األحكام  :ابن ماجه ،)3574(األقضية  :، أبو داود)1716(األقضية  :، مسلم)6919(االعتصام بالكتاب والسنة  :البخاري -1
 .115-86، صسليمان بن عبد الرمحن احلقيل انظر األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ضوء الكتاب والسنة، -2
 20،21، صmKhabab00@hotmail.coّ خباب بن مروان احلمد،، معامل على طريق النهضة -3
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�الناهي عن املنكر  كسر احلواجز بنيسري عملية النهي عن املنكر ال ميكن أن يتم إال بعد  - 
لشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني أورده يف كتابه زاد الداعية، ويعين لهذا املصطلح ، وبني الناس

الناهي عن املنكر أن يذهب إىل من يتوجب يهم من الفسقة والعصاة، على باختصار أن 
ويستعمل معهم أسلوب احلكمة واملوعظة احلسنة، ويستعمل معهم أسلوب الترهيب إذا مل جيد 

الدعاة حيجم عن االتصال بالفسقة والعصاة من باب  بعض ذأسلوب الوعظ والنصح واإلرشاد، إ
فمن يذهب إليهم  ،كراهيته املنكر وهذا خطأ، فإذا مل يذهب الداعية إىل اهللا إىل هؤالء الفسقة

فكيف يستطيع وعظهم؟ إن هجر العصاة  إليهملوعظهم ونصحهم وإرشادهم؟ إذا مل يذهب 
يتعني  الداعية عن تقوميهم وإزالة منكرهم، عندهواجتنام وكراهيتهم ال يتعني إال بعد أن يعجز ا

، أن يتجنبهم ويكون انعزاله يف هذه احلالة من باب إنكار املنكر بالقلبناهي  عن املنكر على ال
املؤمن الذي خيالـط الناس ويصرب علـى (( :أن -صلى اهللا عليه وسلم– لقد أكد الرسولو

    1.))أعظم أجرا من الذي ال خيالطهـم وال يصرب على أذاهم ،أذاهم
تبعد ال شك أن أمة تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر، وتسعى للناس باخلري، بدعوم إليه، و    

الفضل هلذه األمة على سائر وكما أن هذا  للناس،، هي أنفع أمة الناس عن الشر بتحذيرهم منه
، فهو أيضاً فضل يتفاضل به أفراد هذه األمة بعضهم على بعض، فمن قام منهم باألمر األمم

للناس، ومن كان منهم أكثر  سخري النا، وهو لنهي عن املنكر فهو أفضل من غريهباملعروف وا
  2.ة فالشك أنه أفضل ممن هو دونهوأكثر تضحي ،بذالً يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر

ألن  ،كسر احلواجز بينه وبني الناس "  :الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني يف هذا املعىن يقول    
كثريا من إخواننا الدعاة إذا رأى قوما على منكر قد حتمله الغرية وكراهة هذا املنكر على أال 
يذهب إىل هؤالء وال ينصحهم، وهذا خطأ وليس من احلكمـة أبدا، بل احلكمـة أن تذهب 
وتدعـو وتبلغ وترغب وترهب، وال تقل هؤالء فسقة ال ميكن أن أمشي حوهلم، إذا كنت أنت 

عوم إىل اهللا فمن الذي لداعية املسلم ال ميكن أن متشي حول هؤالء، وال أن تذهب إليهم لدأيها ا
؟ أبدا، وهلذا ينبغي للداعية أن يصرب، وهذا يتوالهم؟ أيتوالهم أحد مثلهم؟ أيتوالهم قوم ال يعلمون

من إيصال حىت يتمكن  ،من الصرب ألنه يصرب نفسه ويكرهها، وأن يكسر احلواجز بينها وبني الناس
                                                 

  .)4032(الفنت  :، ابن ماجه )2507(صفة القيامة والرقائق والورع  :الترمذي -1
 .8ص. سليمان بن قاسم العيد كر،منافع األمر باملعروف والنهي عن املن -2
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صلى اهللا عليه – دعوته إىل من هم يف حاجة إليها، أما أن يستنكف فهذا خالف ما كان الرسول
  1."يفعله -وسلم
صلى اهللا –ينبغي ممارسته وفق متطلباته الواردة يف حديثه حىت يؤيت النهي عن املنكر أكله  -11

فنصحوه فلم يستجب  ...إذا رأوا رجال يرتكب منكرا إىل أنه املسلمني الذي يرشد - عليه وسلم
وال جيالسه وال يتعامل  ،فال يؤاكله وال يشاربه ،أن يقاطع من يأتيه... هلم، فعلى كل واحد منهم

  ... 2معه، وال خيدمه، وال يدافع عنه
تكليمه راد به هنا هجر العاصي ومقاطعته، وترك ذي يوالاإلنكار باهلجر وهنا نورد الكالم عن     

  : واهلجر نوعان ،دم إجابة دعوته ورد السالم عليهوالسالم عليه، وع
به، بل منهي عنه؛ ألن املؤمنني  غري مشروع وال مأموروهو  ،هجر حلق النفس وحظها: أحدمها

ال تقاطعوا، وال تدابروا، ((: يف احلديث الصحيح - وسلم صلى اهللا عليه–وقد قال النيب خوة، إ
ويف احلديث 3،))وال حتاسدوا، وكونوا عباد اهللا إخوانا، املسلم أخو املسلموال تباغضوا، 

 هكمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى من ،مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم((: الصحيح
وهذا اهلجر ال جيوز أكثر من ثالث عند احلاجة  4،))عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر

ال ((: أنه قال  - وسلم صلى اهللا عليه–ه ثالثة أيام فأقل، كما جاء عن النيب إليه، بل يرخص في
حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخريمها الذي يبدأ 

تفتح أبواب اجلنة كل اثنني ومخيس، ((: أنه قال - وسلم صلى اهللا عليه–و عنه  5،))بالسالم
أنظروا هذين : باهللا شيئا، إال رجال كان بينه وبني أخيه شحناء، فيقال فيغفر لكل عبد ال يشرك

  . كما رخص للزوج أن يهجر امرأته يف املضجع إذا نشزت 6،))حىت يصطلحا

                                                 
  .   16 - 15ص  ابن عثيمني،زاد الداعية إىل اهللا،  -1

  .90-88-87ص حممد عبد القادر أبو فارس، مرجع سابق، .راألمر باملعروف والنهي عن املنك 2-
  ) 4910(األدب : وأبو داود, ) 1935(الرب والصلة : والترمذي) 2559(الرب والصلة واآلداب : ومسلم, )6065(األدب : البخاري - 3
  ). 4/375, 4/278, 4/270, 4/268(وأمحد , ) 2586(الرب والصلة واآلداب : ومسلم ,)6011(األدب : البخاري - 4
األدب : وأبو داود, )1932(الرب والصلة : والترمذي, )2560(الرب والصلة واآلداب : سلموم, )6237(االستئذان : البخاري - 5
  ).1682(اجلامع : ومالك, ) 422/ 5, 5/421, 5/416(وأمحد , )4911(
  .)4916(األدب : وأبو داود, )2023(الرب والصلة : والترمذي,  )2565(الرب والصلة واآلداب : مسلم ،األدب املفرد :اريالبخ - 6
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وهذا هو اهلجر الشرعي املأمور به، فهو طاعة، والطاعة ال بد أن تكون  :هجر حلق اهللا: والثاين
  : وعانواهلجر الشرعي ن خالصة هللا صوابا،...

  : وهو نوعان :املنكرات هجر: النوع األول
املهاجر من هجر ما (( :-وسلم صلى اهللا عليه–كما قال : هجر اإلنسان نفسه عن املنكرات -

   ((.1ى اهللا عنه
إال حلاجة كمن حضر عندهم لإلنكار مثل قوم يشربون اخلمر،  :هجر مقام من يفعل املنكرات -

من كان ((: ويف احلديث ،"حاضر املنكر كفاعله": عليهم، أو حضر بغري اختياره، وهلذا يقال
ومن هذا الباب اهلجرة 2،))فال جيلس على مائدة يشرب عليها اخلمر ،يؤمن باهللا واليوم اآلخر

للمقام بني الكافرين واملنافقني الذين من دار الكفر والفسوق إىل دار اإلسالم واإلميان، فإنه هجر 
  . ال ميكنونه من فعل ما أمر اهللا به

على وجه التأديب، فهو يأيت وهذا اهلجر  :هجر من يظهر املنكرات حىت يتوب منها: النوع الثاين
مبنـزلة التعزير والعقوبة ملن يفعل املنكرات، والتعزير يكون ملن ظهر منه ترك الواجبات وفعل 

خبالف الباطنة، فإن عقوبتها على صاحبها خاصة،  فإن املنكرات الظاهرة جيب إنكارها، احملرمات،
لثالثةَ الذين خلّفوا، حىت لواملسلمني  -وسلم صلى اهللا عليه–هجر النيب : ومثال ذلك من السنة

 يهجر من أظهر اخلري هاد املتعين عليهم بغري عذر، والأنـزل اهللا توبتهم، حني ظهر منهم ترك اجل
وإن كان منافقًا، وهلذا فرق السلف واألئمة بني الداعية إىل البدعة وغري الداعية، فالداعي ال تقبل 
شهادته، وال يصلّ خلفه، وال يؤخذ عنه العلم، وال ينكح؛ ألنه أظهر املنكرات فاستحق العقوبة، 

يقبل عالنيتهم،  - وسلم صلى اهللا عليه–خبالف الكامت، فإنه ليس شرا من املنافقني الذين كان النيب 
   . إىل اهللا مع علمه حبال كثري منهمويكل سرائرهم 

حلكمة ومصلحة ورمحة كسائر ما شرعه اهللا، فإن اهللا حكيم  وقد شرع هذا النوع من اهلجر    
يفعل حلكمة، وخيلق حلكمة، ويشرع حلكمة، واحلكمة من اهلجر هي زجر املهجور وتأديبه، 

  . ورجوع العامة عن مثل حاله، إذ املقصود به بيان احلق ورمحة اخللق
                                                 

  .)2481(اجلهاد : وأبو داود, )4996(اإلميان وشرائعه : والنسائي, )10(اإلميان : البخاري - 1
  ). 2092(األشربة : والدارمي، )2801(األدب : الترمذي - 2
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يف حقه اهلجر، إذ أن عقوبته  اهلجر يشرع يف حق العصاة واملذنبني، أما الكافر فال يشرعوهذا 
على كفره أعظم من اهلجر، وليس اهلجر مشروعا يف حق مجيع العصاة واملذنبني من أهل اإلسالم، 
بل يراعي املهاجر املصلحة الراحجة يف اهلجر أو الترك، فإن اهلجر خيتلف باختالف اهلاجرين يف 

جور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل قوم وضعفهم، وقلتهم وكثرم، فإن املقصود به زجر امله
حاله، فإن كانت املصلحة يف ذلك راجحة حبيث يفضي هجره إىل ضعف الشر أو خفته كان 
مشروعا، وإن كان ال املهجور وال غريه يرتدع بذلك، بل يزيد الشر، واهلاجر ضعيف، حبيث 

قاطع والتدابر تكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته مل يشرع اهلجر، كما لو أفضى إىل الت
  . والتباغض والتحاسد

وقد يكون التأليف لبعض الناس أنفع من اهلجر، واهلجر لبعض الناس أنفع من التأليف، وهلذا 
يتألف قوما ويهجر آخرين، فهجر الثالثة الذين خلفوا، مع أم  - وسلم صلى اهللا عليه– كان النيب

سادة مطاعني يف عشائرهم، فكانت املصلحة كانوا خريا من أكثر املؤلفة قلوم، ألم كانوا 
ز الدين الدينية يف تأليف قلوم، والثالثة كانوا مؤمنني واملؤمنون سواهم كثري، فكان يف هجرهم ع

  .أنه يراعى يف اهلجر والترك األحوال واملصاحل صلاوتطهريهم من ذنوم، فاحل
به زجر املهجور وتأديبه، فإذا تاب  القدر الذي ينبغي أن يهجر ألجله هو التوبة؛ ألن املقصودو

فقد حصلت احلكمة من اهلجر، وهو االنـزجار والتأديب، لكن ينبغي أن يعلم أن املعاصي 
متفاوتة يف احلد واملقدار، فمنها الكبائر ومنها الصغائر، فيهجر العاصي على قدر ما ارتكبه من 

  .واحداالذنوب، وال يسوى بني الذنوب يف اهلجر وجيعل ذلك بابا 
يفرق بني األحوال واألشخاص واألزمان يف اهلجر حبسب املصلحة، كما تبني من هذا و

احلكمة يف اهلجر، فزمان يهجر فيه، وزمان ال يهجر فيه، كما إذا كان الناس حدثاء عهد جباهلية، 
فينبغي أن يراعى يف حقهم األصلح، من التأليف وترغيبهم يف اإلسالم، ودخوهلم فيه وعدم 

  .تنفريهم، ليعلموا أن هذه امللة احملمدية حنيفية يف الدين، مسحة يف العمل
 لدعاة واآلمرين باملعروف والناهنيوإذا كان الناس يف زمن قوة الدين وعزته، والقوة والغلبة ل

وكذلك األشخاص، شخص يهجر وشخص ال . عن املنكر، استعمل اهلجر ألن املصلحة فيه
ملطاعني والقادة واألكابر وغريهم، فال يهجر القادة الذي يرون أن يف يهجر، فيفرق بني األئمة ا
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ذلك غضاضة عليهم ونقصا يف حقهم، الذين رمبا حصل منهم بسبب اهلجر تعد بيد أو لسان، ألن 
داهم يهجر إذا كانت ومن ع ،اسد مقدم على جلب املصاحلأن درء املف: من القواعد الشرعية

  . املصلحة يف اهلجر
كما يراعى يف األزمان واألشخاص، وكذلك األماكن،  ،األحوال يراعى فيها األصلحوكذلك 

يفرق فيها بني اليت تكثر فيها البدع واملعاصي واليت تقلّ، وإذا عرف مقصود الشريعة سلك يف 
  . حصوله أقرب الطرق املوصلة إليه

  : بيان هل جيتمع يف الشخص الواحد سبب املواالة وسبب املعاداة
   :ويبغض من وجه لشخص الذي حيب مجلة والذي يبغض مجلة، والذي حيب من وجهاهناك 

فهو من آمن باهللا ورسوله وقام بوظائف اإلسالم ومبانيه : أما الشخص الذي حيب مجلة -
العظام، علما وعمال واعتقادا، وأخلص أعماله وأفعاله وأقواله هللا وانقاد ألوامره، وانتهى عما ى 

ه، وأحب يف اهللا وواىل يف اهللا، وأبغض يف اهللا وعادى يف اهللا، وقدم قول رسوله اهللا عنه ورسول

  .- على قول كل أحد كائنا من كان -عليه وسلم صلى اهللا

فهو من كفر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، ومل يؤمن : وأما الذي يبغض مجلة-
أو أنكر البعث بعد املوت، أو ترك أحد أركان  بالقدر خريه وشره، وأنه كله بقضاء اهللا وقدره،

اإلسالم اخلمسة، أو أشرك باهللا أحدا من األنبياء واألولياء الصاحلني، وصرف هلم نوعا من أنواع 
العبادة، كاحلب والدعاء، واخلوف والرجاء، والتعظيم والتوكل، واالستغاثة واالستعاذة واالستعانة، 

واخلضوع واخلشوع واخلشية والرغبة والرهبة، والتعلق على غري اهللا  والذبح والنذر واإلنابة والذل،
يف مجيع الطلبات وكشف الكربات، وإغاثة اللهفات، أو أحلد يف أمساء اهللا وصفاته واتبع غري سبيل 

  .ن قام به ناقض من نواقض اإلسالماملؤمنني، أو م
ط عمال صاحلًا وآخر فهو املسلم الذي خل: وأما الذي حيب من وجه ويبغض من وجه آخر

 1.سيئًا، فيحب ويواىل على قدر ما معه من اخلري، ويبغض ويعادى على قدر ما معه من الشر
هذا أصل درج . ومثاله اللص الفقري، تقطع يده لسرقته، ويعطى من بيت املال ما يكفيه حلاجته

                                                 
، فتح الباريو ، 85-73، عبدالعزيز بن عبداهللا الراجحي، صالقول البني األظهر يف الدعوة إىل اهللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكر -1

 . 24ص ، 8ج ابن حجر العسقالين
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أهل الكبائر من يعذبه، مث إن اهللا يعذب بالنار من : عليه أهل السنة واجلماعة واتفقوا عليه، فقالوا
  �ذن له يف الشفاعة وبفضله ورمحتهخيرجهم بشفاعة من يأ

  
تفعيل عملية النهي عن املنكر يقتضي التمكن من خمتلف األدوات واألساليب املستخدمة يف -12

اإلنكار على من يفعل املنكر ذلك، من أجل توظيفها التوظيف األكمل واألمثل واألمجل، إذ 
أن يستعمل يف إنكاره الكيفية اليت  ناهي عن املنكرينبغي للوعليه لفاعل، حال ا خيتلف باختالف

ومنـزلته، مث يسلك معه  املنكر عليه تكون أنسب وأجدى يف زوال املنكر، وذلك بأن يراعي مقام
أقرب الوسائل إىل حصول املقصود وهو الصالح، فيكون يف ذلك كالطبيب الذي يعطي املريض 

   :أمثلة ذلك ما يلي ومن اسب حاله ومزاجه،من الدواء ما ين
يعلَّم برفق ولطف وسياسة، وليحذر من  يكون بأن: اإلنكار على اجلاهل ملا يرتكبه بأنه منكر -

؛ فإن يف ذلك خريا كثريا، وإن كان يعلم ل التأين والتثبت واملالطفة، بل يستعممعه الطيش والعجلة
منه أنه لو مسع الكالم من غريه رجع عن فعله، فإنه ينبغي له أن يطلب من غريه ممن ال يشق عليه 

   .عى إىل القبولدليكون ذلك أ ،هو عليه من املخالفةأن يبني له ما 
فاملنكر  ...ألنه عرف أنه منكر،م ذلك، أو إما ألنه يعل: اإلنكار على العامل بأن ما يرتكبه منكر -

يستعمل معه الوعظ والتخويف، وبيان ما جاء فيها من الوعيد والتهديد، ويسوق له األخبار 
  . الواردة يف تلك املعصية، فإن ذلك أجدى وأجنع يف التأثري يف العامل باحلكم

والده بالوعظ نهى أن يإذا فعل الوالد منكرا، فللولد : اإلنكار على الوالد من قبل ولده -
والنصح، مع الرفق والتلطف يف الكالم، وليس للولد مقابلة والده بالتخويف وال بالتهديد وال 

وال بالسب وال بالتعنيف وال بتخشني الكالم، وذلك ألن الوالد له على ولده حق  ،بالضرب
كانا كافرين مع عدم وأمر باإلحسان إىل الوالدين وإن ، عظيم، وقد قرن اهللا حقه حبق الوالدين

، وللولد تغيري املنكر على والده بيده إن مل حيصل بسبب ذلك مفسدة أكرب، أو طاعتهما يف الشرك
ضرر عليه يف نفسه أو ماله أو أهله، وذلك ألن حق اهللا مقدم على حق الوالد، وال طاعة ملخلوق 

وعدم املفسدة، ومع ذلك يستعمل  يف معصية اخلالق، فالولد يغير املنكر على والده بيده مع القدرة
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معه التلطف يف اخلطاب، والترحم عليه والدعاء له، وبيان ضرر املعصية حىت يهدأ والده ويسكن 
   . إليه، ويعلم أن قصد ابنه حمض النصح له والشفقة عليه والغرية هللا وحملارمه

ن ينكر عليه ويعامله إذا فعل الشيخ منكرا فللتلميذ أ :اإلنكار على الشيخ من قبل تلميذه -
مبوجب علمه، ويبين له مغبة املعصية وعاقبتها الوخيمة، وخيوفه باهللا وسطوته وعقوبته، ويبني له أن 
العامل قد قامت عليه احلجة خبالف اجلاهل، وأن من مل يعمل بعلمه ومل يأمتر باألوامر وينـزجر 

، وأن من فسد من علماء هذه األمة وقد غضب اهللا عليهم، الذين هادوا عن النواهي، فقد شابه
  .هذنب، فلعل ذلك أجنع يف إقالعه عن فهو داخل يف املغضوب عليهم

إذا فعل الزوج منكرا فإن الزوجة تنكر عليه بالرفق واللني  :اإلنكار على الزوج من قبل زوجته -
عليه هو أن يطيع اهللا واملوعظة احلسنة، وتبني له أا مطيعة له، ومعترفة مبا له عليها من حق، ولكن 

ناصحة له،  وجيتنب حمارمه، وأا لن تسكت على فعله املنكر، وأا مشفقة عليه من العقوبة
وليست عاصية له وال مؤذية له، فإن أفاد ذلك يف إقالعه عن الذنب ورجوعه عنه، وإال فتطلب 

ل حمله املعروف فيحصل من أقاربه أو أقارا ممن له تأثري فيه أن يناصحه، حىت يزول املنكر وحي
  .اخلري والصالح

كلمة حق عند  اجلهادال شك أن من أعظم أنواع : اإلنكار على السلطان من قبل رعيته -
  : إذا ارتكب السلطان منكرا فللرعية معه ثالث حاالتفسلطان جائر، 

من غري أن حيصل منه ضرر أكرب من األول، ففي  ،أن يقدر على نصحه ويه عن املنكر: األوىل
هذه احلالة جيب نصحه، والنصح جيب أن يكون باملوعظة احلسنة مع اللطف؛ ألن هذا هو مظنة 

  . الفائدة، وناصحه يف هذه احلالة جماهد سامل من اإلمث، ولو مل ينفع نصحه
ه يؤدي إىل حصول منكر ، أو ألن نصحنهاهأن ال يقدر على نصحه، ألنه يبطش مبن ي: الثانية

أعظم وضرر أكرب، ويف هذه احلالة يكون اإلنكار عليه بالقلوب، وكراهية منكره والسخط عليه، 
  . وهذه احلالة هي أضعف اإلميان

أن يكون راضيا باملنكر الذي يفعله السلطان ومتابعا له عليه، ويف هذه احلالة يكون شريكه : الثالثة
  . يف اإلمث والوزر
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حلديث الصحيح على هذه احلاالت الثالث للرعية مع السلطان، وهو حديث أم وقد دل ا
أنه ((: قال- صلى اهللا عليه وسلم–أن النيب  -رضي اهللا عنها- املؤمنني أم سلمة هند بنت أيب أمية 

يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من 
فقوله  1،))ال، ما أقاموا فيكم الصالة((: قال "يا رسول اهللا، أال نقاتلهم؟": ، قالوا))رضي وتابع

فقد برئ من  أي بقلبه، ومل يستطع إنكارا بيد وال لسان، "فمن كره" -صلى اهللا عليه وسلم–
من هذه  من أنكر حبسب طاقته فقد سلم: أي "ومن أنكر فقد سلم": وقوله، اإلمث وأدى وظيفته

، من رضي باملعصية وتابع عليها فهو عاص كفاعلها: أي "ولكن من رضي وتابع": وقوله ،املعصية
  .ى السلطان باخلروج عليه ومقاتلتهوال جيوز اإلنكار عل

الداخل على األمري أو السلطان بقصد اإلنكار أو املوعظة، جيب أن يكون قصده يف ذلك و
ملوعظة التعرف بالسلطان وطلب املنـزلة خالصا هللا تعاىل، وليحذر أن يقصد من اإلنكار أو ا

تهم بالثناء عليه عنده، أو أن يقصد من اإلنكار أو املوعظة طلب احملمدة من الناس وإطالق ألسن
أنه أغلظ ": واحترامهم وتقديرهم له، أو أن يقصد الشهرة والسمعة، فيقال عنه والشكر لصنيعه،

فيصري معظما عند الناس، وخيشاه أبناء جنسه، ، "للسلطان، وأقدم عليه بالكالم، ومل يبال بشيء
  . إىل غري ذلك من املقاصد

وهذه املقاصد مذلة عظيمة جيب التفطن هلا والتنبه، قبل الوقوع فيها، فقد يناله مكروه يف 
  .الدنيا باحلبس أو الضرب أو القتل وهو غري مأجور، بل آمث مأزور

ال غىن  بل  آليات تفعيل النهي عن املنكر،د فردي أن حييط بكل ال ميكن جلهوبشكل عام، 
 كاملة احلاجة لورشة عمل ن مثوموضوع، هذا املعن اجلهود لتكوين تصور متكامل  عن تظافر

 تابعةامل اجلدية يف التأكيد على ضرورةهذه امللف، مع لعالج  متكاملة عمل طةللخروج خب
واألمة مع سنن التسخري فالتناغم السلوكي لإلنسان :" والتنسيق، يقول الطيب برغوث

 تربوية مركزية، تستهدفها كل املنظومات واملؤسسات املؤطرة واملستثمرة واالستخالف أولوية
 يف اتمع واألمة، وأي ذهول أو غفلة ؟أو تساهل أو اون من أيةمؤسسة يف نساينإلللنشاط ا

                                                 
  .)4760(السنة : وأبو داود, ) 2265(الفنت : والترمذي, )1854(اإلمارة : مسلم - 1
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اتمع من حوهلا، يعترب خطوة اتمع عن خدمة وتنمية البعد أو احملتوى األخالقي يف داخلها، ويف 
  1".إىل الوراء لصاحل الضعف والغثائية

    : خامتة

عوامل " :والتجوال بني جنبات هذا املوضوع املوسوم بعنوان الطوافبعد هذا القدر من     
لنقرر مجلة من النتائج اليت مت التوصل إليها   الرحالحنط " تراجع النهي عن املنكر وآليات تفعيله"

  :واملتمثلة فيما يلي
وعدم الفطنة، والصعوبة والشدة، واجلهل تتضمن معىن الدهاء و يف اللغة "منكر"كلمة  :أوال

 .والبشاعة، وغري املعهودوالقبح املعرفة، واجلحود والعداوة، واملخادعة واملراوغة، والقتال واحملاربة، 
أن و ".غري املعهود"هنا أن كل الدالالت تلتقي بشكل أو بآخر حول ولعله مما ميكن االستئناس به 

من دالالا معىن التغيري، والشك أن مثة ارتباطا واضحا بني غري املعهود والتغيري، ومن هنا يأيت 
د من صعوبة وشدة، اصطالح إنكار املنكر مبعىن تغيري غري املعهود، ويف العادة ال خيلو غري املعهو

 .وقبح وبشاعة، وباملقابل ال خيلو تغيري غري املعهود من قتال وحماربة وعداوة

منهم من  ،اخصوصعموما واالصطالحي  ر املنكمعىن يداختلفت عبارات العلماء يف حتد :ثانيا
 أن يكون املنكر آخرون واشترط... حملرمات الشرع الومنهم من جعله شامر، قصره على الكف
ومنهم من استعمله يف كل ما ى عنه ، اأو يكون مدرك عدم التحرمي فيه ضعيف, جممعا على حترميه

واستعمله آخرون يف كل ما عرف بالعقل فهو كل ما قبحه الشرع فحرمه أو كرهه،  ،الشرع
 ،ما تنكره النفوس السليمة وتتأَذى به هو ،ن كلِ ما تقدمم قال غريهم هو أَمشلو، والشرع قبحه

  .ألامل اره وقبح غاية القبح استظهاره يف حملبم استكاظونافره الطبع وتع  مما حرمه الشرع

 يشهد إال أن واقعنا املعاصر شرعية بنص الكتاب والسنة  ةاملنكر فريض النهي عن رغم كون :ثالثا
إال مكابر أو  اوال ينكره، ، ومظاهر ذلك ال تكاد ختفى على أحدهذه الفريضة  خميفا ألداء جعاترا

 - عليه وسلم اهللاصلى –ق اليت ذكرها الصادق املصدوغائب عن الواقع، حىت أن أن كل األمور 
ماثلة فينا، وذلك كطغيان الفنت وتسليط شرار القوم، وعدم لنهي عن املنكر اكأمارات لترك 
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استجابة الدعاء، وسواد الفرقة، وانتشار األمراض واألوبئة والقحط، وكذا غالء املعيشة وجور 
  .وغلبة األعداءاحلكام 
املتقصي ألسباب إعراض الناس عن أداء واجبهم يف النهي عن املنكر جيدها يف جمملها ال  :رابعا

  : رج عن أحد األسباب التاليةتكاد خت
اجلهل جبل ما يتعلق بالنهي عن املنكر كموضوع فقهي من جهة، ما نتج عنه باملقابل قلة أو  .1

  .غياب احلكمة واخلربة يف ممارسة هذه الفريضة من جهة أخرى
اخلوف من شىت العواقب السيئة املترتبة عن أداء هذا الواجب، واليت أصبحت اليوم جزءا ال  .2

 .جزأ عنه، وتابعا الزما من توابعهيكاد يت

سواد شبه يقني بعدم جدوى النهي عن املنكر يف النفوس املعاصرة، واليت أصبح املنكر  .3
 .واحدا من ممارساا اليومية، ال مناص هلا من التخلص منه

تبلد احلس وضعف احلساسية جلل املنكرات على بشاعتها، وذلك حتت وطأة تكرر  .4
 .إىل احلد الذي جعلها تبدو معروفا ال منكرامشاهدها وممارساا، 

بكسر –اخلجل من اإلنكار على مرتكب املنكر باعتباره صاحب مقام أو فضل على املنكر  .5
،  أو حماباته باعتباره مالك مصلحة له، أو حىت الشفقة عليه من وطأة اإلنكار -الكاف

 .باعتباره ضعيف اجلناح أو مرهف احلس

ن حس املسؤولية بلوازم أخوة اإلسالم، واعتماد كل فرد على وفقدا ةالكسل والالمباال .6
 .غريه يف أداء واجب النهي عن املنكر

اخلاطئة، واليت هيأت بيئة صاحلة لتعزيز تراجع حركة النهي  الدينيةانتشار كثري من املفاهيم  .7
لشخصية، اعتقاد تنايف أداء النهي عن املنكر مع احترام احلرية ا: عن املنكر، واليت من بينها

واعتقاد سقوط واجب النهي عن املنكر لعدم العلم بنية فاعليه، أو اجتنابا للوقوع يف الفتنة، 
عن العبادة، وكذا اعتقاد وجوب توافر العدالة يف الناهي عن  فأو خوفا من االنصرا

 .املنكر، واعتقاد عدم أمهية صالح اآلخرين مع صالح النفس

ن أسباب االمتناع عن أداء واجب النهي عن املنكر، أسباب الدراسة امليدانية أ كشفت :خامسا
نفسية بالدرجة األوىل، أكثر من أي شيء آخر، ودليل ذلك أن أبرز سببني ظهرا يف استقصاء 

اخلوف من مواجهة العواقب السيئة، و اليأس من حتقيق جدوى النهي، ومها : الدراسة امليدانية مها
حسب ومن جهة أخرى فإن القوة احملركة ألداء هذا الواجب متاما، هذا من جهة،  نأمران نفسيا
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تدور يف جمملها حول شعور احلب واخلوف واحلزن والرغبة، أيضا، هي نفسية حبتة االستقصاء ذاته 
اخلوف من العقاب اإلهلي يف الدنيا أو اآلخرة، الرغبة يف حتقيق اتمع الرباين الراقي املثايل، : ومنها

 بني أبنائه، والرغبة يف إصالح األمة وإحياء عزها، اخلوف من امتداد رقعةاحلزن لضياع الدين 
املنكر واالمشئزاز من وجوده، بغض ابتغاء ثواب اهللا ورضاه، وو املنكر، واستحالة السيطرة عليها،

  . وحب اآلخرين واخلوف عليهم
هو  رالنهي عن املنكالدراسة امليدانية أن أبرز مانع لألفراد عن أداء واجبهم يف  أظهرت :سادسا

اخلوف من مواجهة العواقب السيئة اليت مل يعد أحد يستطيع النجاة منها، يف ظل استفحال املنكر 
، الذي قد يكون سخرية املعنويمع عجز مسلمي اليوم حىت عن حتمل األذى وقوة نفوذه، 

دلبل واضح على أن مسلم  ااألحوال، ويف هذ ا وشتما، أو ااما بباطل يف أسوإواستهزاء، أو سب
فداء لدين اهللا، وجهادا يف سبيله، بل مل يعد مسلم  م روحهاليوم مل يعد ذلك املسلم الذي كان يقد

وإذا ما حاولنا إجياد . من أجل تغيري املنكر -ضئيال نمهما كا–اليوم قادرا على حتمل أي أذى 
صلى –بادر إىل أذهاننا قول املصطفى سيت اتفسري هلذا العجز الكامل عن خدمة دين اهللا، فسرعان م

لقد استفحل هذا املرض يف قلب مسلم اليوم، ، ))حب الدنيا وكراهية املوت((: -اهللا عليه وسلم
 . يف الدنيا نغصا، وال حيب للموت ذكرا ال يطيقحىت أضحى 

أن ثاين أقوى مانع لألفراد من أداء واجب النهي عن املنكر، هو اليأس من  ةأبرزت الدراس :سابعا
  . أحد يلقي كبري بال وال صغريه ملن ينهى عن منكر ويف هذا دليل على أنه الحتقيق جدوى النهي، 

عن النهي  مانعا من أداء واجب أو مداراته تعترب الشفقة على مرتكب املنكر أو اخلجل منه :ثامنا
املنطق نفسه يفرض علينا عدم التقليل متاما من شأن هذا املانع، إذ اإلنسان إذا ما أتيح له املنكر، و

أن ينهى عن منكر، فغالبا ما سيكون هذا املنكر يف بيئته اليت يعيش ا، أي من القريبني منه سواء 
ي يف كانوا أقارب، أو أصدقاء أو أصحاب فضل، وهؤالء عادة ما تكون عالقاتنا م جيدة، فه

 .الغالب عالقة حمبة أو امتنان أو احترام، ونكون حريصني على عدم فعل ما يسيء إليهم

 نستطيع أن فيما بيننا بروح التناصح، وال - بعد–حنن ال نتمتع  -ولألسف الشديد-يف مقابل ذلك 
أن من متا م احملبة واالمتنان ورد اجلميل، أن نقوم سلوك بعضنا البعض، وأن حنرص عل جناة نفهم 

ال خري فيكم إن مل تقولوها، ": من يهمنا أمرهم من الوقوع يف شرك املنكرات، وهللا در من قال
 ."مل نسمعهانا إن ال خري فيو
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ن على أوالدمها من وطأة توجيه هكذا، وحني تغيب هذه الثقافة بيننا، يصبح الوالدان مشفقا    
النهي عن املنكر هلم، ويصبح الطالب أو التلميذ خجال من توجيه النهي عن املنكر لشيخه، ويصبح 

  .الصديقان متحرجان من التناصح فيما بينهما، وقس على ذلك ما شئت
املتعلقة جبانب ن املنكر، هي تلك يف حركة النهي ع أقل املوانع تأثريا بينت الدراسة أن :تاسعا

الناس ال ميتنعون عن أداء هذا الواجب، جلهل منهم  أن، ويف هذا داللة واضحة على العلم واملعرفة
  .حبقيقته أو بوجوبه أو ببعض تفاصيله

كواحد من العوامل اليت احتلت نسبة معتدلة " تبلد احلس نتيجة تكرر املنكرات"جاء عامل : عاشرا
يبدو أنه مل يعد هناك من يشعر أصال بتبلد حسه، فضال عن أن يشهد لكن الذي ، من حيث التأثري

بذلك على نفسه، كما أنه من املفروض أن يكون اإلحساس باملنكر وشناعته، وجسامة أضراره، 
، لكن الذي حيدث اليوم أن -حىت من دون شعور-هو يف حد ذاته قوة حمركة للنهي عن املنكر

  .حىت أصبح ال حيرك فينا ساكنااإلحساس ببشاعة املنكر ضعف وضعف، 
املتأمل ملختلف األسباب املذكورة آنفا جيد وراءها مجلة من العوامل املتراكمة عرب  :أحد عشر

العصور، هذه العوامل ختتلف يف حدا وحجم وجودها من بيئة إىل أخرى، ومن عصر إىل آخر، 
 :نلخص أغلبها فيما يلي

عام، والتعلم الشرعي بشكل خاص، رغم أن الدين غياب ثقافة التعلم يف جمتمعاتنا بشكل  -
أعظم ركائز هويتنا، وانتشار اإلسالم الوراثي، الذي يلحقه ما يلحقه من خرافات 

 .وأباطيل

أداء العمل الدعوي، وبالتايل قيام العمل اإلسالمي على  علىالفكر التطوعي اخلريي  سيطرة -
 .احلياة املختلفة؟ التطوع وليس على التفرغ، وأي تفرغ اليوم مع أعباء

اجلمود وعدم التجدد يف واقع العمل اإلسالمي املعاصر، مع غياب اجلانب التطبيقي عن  -
 .جل معارفنا النظرية

تراجع املستوى التربوي بسبب عدم قيام احملاضن التربوية املختلفة بواجبها، خاصة فيما  -
 .بإعالء اهلمم، ورفع حس املسؤولية، وتنعزيز روح التضحيةيتعلق 

ما يعين فقدان مصداقية كل ما  ج املتكامل عن شىت مشاهد احلياة،غياب القدوة والنموذ -
 .فيه دعوة إىل اخلري أو الصالح

 .فساد األمراء والعلماء ، وتراجع الرموز الدعوية -
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 .واملعاصي بضعف العقيدة الدينية، وتراجع الروحانيات، وكثرة الذنو -

 .اإلحساس باالنتماء إىل اجلماعة املسلمةغياب مبدأ األخوة اإلسالمية، وفقدان  -

الغفلة الكبرية أمام تعقد احلياة االجتماعية، مع طول األمد بني نزول اآليات القرآنية وزمن  -
 .تطبيقها

 . استفحال حب الدنيا وشهواا يف قلوب الناس، وطول أملهم فيها، وكراهيتهم للموت -

  .طغيان الرتعة الفردية، وايثار املصلحة الشخصية -
رغم كل الضعف والتراجع الذي حلق حركة النهي عن املنكر يف هذا الزمن، ورغم  :اثنا عشر

 ولو بشكل ضبايب وعشوائي–هناك دائما من ميارسها  أنكل التحديات املقللة من جدواها، إال 
الفضائية الدينية،  ت، وقد أظهر االستقصاء أن اجلهود األكرب يف هذا اال  تقدمها القنواوحمتشم

تليها املساجد، مث اجلمعيات والنوادي الدينية، مث رجال األمن إضافة إىل بعض العناصر األخرى 
األسرة الصاحلة، املدرسة، الدعاة والعلماء املصلحون، املدارس القرآنية، التنظيمات الطالبية، : مثل

ركات اإلسالمية، بعض اجلهود ، احل-االنترنت-بعض األحزاب اإلسالمية، الشبكة العنكبوتية 
 .الفردية من الشرحية العادية، واليت وصفت جهودها باملتوسطة املتواضعة

تراجع النهي عن املنكر مل يكن وليد يوم وليلة، بل كان نتيجة تظافر مجلة من  نأل :ثالثة عشر
خمتلف اجلهود،  العوامل وعلى امتداد زمين طويل، فال بد من منظومة كاملة متكاملة، تتضافر فيها

  .وعلى شىت املستويات من أجل إعادة تفعيله يف جمتمعات أصبح املنكر صبغتها يف املقام األول
شخصية الفرد على بغض الفساد اضن التربوية مبا يبين العمل على ترشيد دور احمل ينبغي -

  .، واالستعداد لتقدمي التضحيةوحتمل املسؤولية
ة املقروءة واملسموعة واملرئية من أجل إشاعة ثقافة ينبغي تسخري خمتلف املنابر الدعوي -

 .التناصح بني أفراد اتمع

نهم مبا يؤهلهم يعلى استكشاف املوهوبني يف قدرام التـأثريية، وتكو صينبغي احلر -
 .مثلوا حبق القدوة والنموذج الذي حيتذى يف ممارسة فريضة النهي عن املنكرلي

أقرب التقصري فيه إىل ، وحنن املوضوعدنا لتقدميه يف هذا أسعفتنا جهوتام نقول أن هذا ما يف اخل
أنفسنا ومن مد واملنة، وما أخطأنا فيه فمن احل على ذلك فمن اهللا وله ، فما وفقنا فيهمن الكمال

  .دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني رآخووالغفران،  العفو الشيطان، نسأل اهللا
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- m�Þ� � Ý� � Ü� � Û� � Ú� � Ù� � Ø� � ×� � Ö� � Õ� � � � � � � � Ôl�
  ������.166ص..................
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- m�F� � E� � D� � � � � � � C� � BG� �J� � I� � � � � � � � H...[l��
  .166ص..............................

�����:يوسف سورة - �� �� �� �

- mmmmßÞ� � Ý� � � Ü� � Û� � Ú� � Ùllll������������
  �����������������.96ص.............................

- mw� � vu� � � � � t� � s� � r� � � q� � p� �y� � x...cl������
  .77ص..........................

  :سورة الرعد -

- m� � � ¶� � µ� � ´� � ³� � ²� � ±� � °...¾l�����
  .98و95ص.............................

�:إبراهيم سورة - �

�- mf� � e� � d� � c� � b� � a...� w� � v� � u� � t...fl  
  .155ص..........

- mz� � y� � x� � w...c� �� �g� � f� � e� � d...pl�������
��:النحلسورة  -�.86ص......... �

- �m c� b� � a� � `� � _� � ^� � ]l�������
  .98ص.......................................
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- �m�a� � `...s� � � r� � q� � p...{� � � z� � y� � x...al������

�{�m - .86ص................ � |� � {� � � z� � y� � x� � wl  
  .98ص.......................................

- m� � q� � p� � o� � � n� � m� � l� � k...|l������
�.29ص.......................... �

- mu� � t� � s� � � � r� � q� � p� � o� � n� � m...e�l�����
�.86ص....................... �

- m{� � � z� � y� � x� � � w� � v...±l�����
�:اإلسراء سورة - .77ص.............................. �

- my� � x� � w� � vu� � � t� � s� � r� � q� � p...� �bl 
�  .191ص..................

   :الكهف سورة -

- mG� � F� � E� � D� � C� � B� � A...� �al��� �����
   .187ص...................

  :مرمي سورة -

-� � � �m}� � |� � {� � z� � � � � y� � x� � w...¤l 
  .83ص.........................

��:سورة طه - �
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-�� � � � �m{� � z� � � � � � y� �x� �w� � � � � v� � � � � � � � u� � �t� � � � � s� �r...� � �¡l�
   .191ص....................

-�� � � � � �m...l� � k� � j� � i� � h� � g� � fl 
  .18ص.........................................

-�� � � � � �m`� � � _� � ^� � ]� � \� � [...� � l...x� � w� � � v� � ul��������
��.91ص..................... �

- m¨��§� � ¦¥� � �¤� � � � �£� � � � �¢� �¡...±l�...................109ص 
   .118و

� :سورة األنبياء - �

�- m{� � z� � y� � x� � w...� � £...³� � ²� � ±� � °� � ¯l 
�.42ص............. �

���:سورة احلج - �

- m� � m� � l� � k� � j...� s...fe� � d� � cl 
��.182ص............. �

��:النور سورة - �

- mi� � z� � y� � x� � w� � v� � u� � t� � � sl������
�.100ص............................ �

- m� I� � H� � G� � FE� � D� � C� � B� � A�...�[l���
�.97ص........................... �
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- m...� b� � � a� � `� � _� � � � ~� � }...il 
�.11ص................................. �

  :سورة النمل -

-�� � � � � �� m� � � «� � ª� � ©� � ¨....� �µl�����
   .31ص.................................................

  :العنكبوتسورة  -

- � m� � � � r� � q...«� � ª� � ©�l 
  .190و173و93ص............................

- m� � u� � t� � s� � r� � q� � p� � � o� � n...nl 
  .93ص...............................

- �mzy� � x� � w� � v� � ut� � s� � r� � q� � � pl�������
  .92ص................

  :الروم سورة -

- �m� V� � � � � U� � T� � S� � � � R� � Q� � P� � O� � N�X� � Wl������
   .50ص.....................

  :لقمان سورة -

- m�»� �º�� �¹� �¸�¶� �µ...Èl� � � � �  53و27ص...................�

�m -�.89و �� � � ~� � }� � |� � � {� � � z� � y...¼l�����
  .93ص................................
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   :سورة السجدة -

- �m� � o� �n� � � � m� �l� �k� �j...ul�..............174ص 
  .285و190و

 :سورة األحزاب -

- m� � � É� � È� � � Ç� � Æ� � Å� � Ä� � Ã� � Â� � Á...Òl������
  .99ص..........................

  :سبأ سورة -

- �m � � m� � l� � k� � j� � i� � h� � g� � fnl���������
   .41ص......................

  :سورة فاطر -

- �m� � f� � ed� � � c� � b� � � � a� � `� � _...ml 

���mmmmÊ��É�È�Ç�Æ��Å�×llll - .42ص...............................

  .95ص..................................

  :سورة ص –

�- �m� � �Å� �Ä� �Ã�� ÂÁ� �À� � �¿� �¾...�� �É...� �� �Öl ...............................ص 
187.  

��:سورة الزمر – �
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– m���� ~}��|��{��z��y� �...� �©l........................ص 
94.  

- m� �{��z��y��x��w��v��u��t...�«l�����...................189ص. 
  :سورة غافر -

- m§� � � ¦� � ¥� � ¤� � � � � � £� � ¢� � ¡...¾l��� 
  .164ص.........................

   :الفتح����سورة -

- m� � µ� � ´� � ³� � � ²� � ±»� � � º¹� � ¸� � ¶� �...Ál 
  .159ص........................

   :احلجرات سورة -�

- m�n��m��l�k�j��i...«l�������...........................24ص.�

- m� � � � � Ð� � ÏÎ� � Í� � Ì� � Ë� � Ê� � ÉÈ� � Ç� � Æ� � Å...Úl 
  .154ص.....................

  :سورة القمر -

�- � �m� ÌË� � Ê� � É� � È� � Ç� � Æ� � ÅÄ� � Ãl 
   ��.27ص...........................

�:احلديد��� سورة - �

- m�¦� � ¥� � ¤� � £� � ¢� � ¡� � �...� �¿l����
  ���.103ص...................................
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�:سورة الصف - �

�- mn� �m� �l� �k...s...}� �|� � {� � zl� � �  121ص........ �
  .125و124و

   :التغابن سورة -

- m�m� � l� � k� � j� � i� � h� � � � � g� � � fl�������
  .98ص...........................

- mv� � � u� � � � t� � s� � r� � qp� � � o� � n� � ml���������
��.41ص..................... �

  : سورة التحرمي –

- m²� � � ±� � � °� � ¯� � ®� � ¬� � «� �...� � Ãl��������
  :اإلنسان سورة –����.118ص............................

– m� � ß� � Þ� � Ý� � � Ü� � Û� � Ú� � Ù� � Ø� � � ×...çl��������
  :النازعات سورة –�.185ص......................

– �ml��k��j��i��hl 
  .192ص.....................................................

   :األعلى سورة –

- mmmm½¼� � »� � º� � ¹l� 
  .95ص.....................................................
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  :سورة الغاشية -

- m´³� � ²� � � � ±� � °l �

��m�¹ -  .98ص.............................................. � �¸�� �¶��µl �

  .98ص..................................................

  :التكاثرسورة  -

- �m }� � � |� � {�l� � � � �..................��
          .41ص......................................
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            ::::ةةةةالنبويالنبويالنبويالنبوي    األحاديثاألحاديثاألحاديثاألحاديثفهرس فهرس فهرس فهرس : : : : ثانياثانياثانياثانيا
  .158و151و7 ص......................................)) ......من رأى منكم منكرا(( -
  .26ص)) .................أن اقلب مدينة -عليه السالم-إىل جربيل  أوحى اهللا عز وجل (( -
 .120و25ص......)) ........................نَّ أول ما دخل النقص على بين إسرائيلإ(( -
  .39ص..............................................)) لُّ أُمتي معافًى إِلَّا الْمجاهرِينكُ(( -
   .40ص........................................ ...))اتقوا الدنيا، واتقوا النساء فإن أول(( -
 .42ص..................................... ))أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صالته(( -
  .45ص................)) ..............ولتنهون عن املنكركال، واهللا لتأمرون باملعروف (( -
  .51ص.............)) ...................الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار(( -
  .53ص.................................... ..)).قطعتم ظهره أو عنقه، لو مسعها ما أفلح(( -
  .53ص...........................................)) ...املداحنياحثوا التراب يف وجوه (( -
  .57ص........)) .............اأفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس من(( -
  .73ص........)) ...........................كيف أنتم إذا طغى نساؤكم وفسق شبانكم(( -
  .74ص........)) ..............................مخسُ إذا ابتليتم نيا معشر املهاجرين، (( -
 .77ص.............)) ..........................مثل القائم على حدود اهللا والواقع فيها(( -
  .81ص............)) ..............................تعرض الْفتن علَى الْقُلُوبِ كَالْحصريِ(( -
  .82ص.........)) ..................يأيت على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض(( -
   .89ص........)) ........................عن غالم ممن كان قبلنا، حبث عن احلق واهلدى(( -
 .91ص........)) ..................في حب الدنيا، و: يزالُ قَلْب الْكَبِريِ شابا في اثْنتينِال(( -
  .91ص...)) .................................يوشك أن تداعى عليكم األمم كما تداعى(( -
  .91ص.......)) .................:...كم على بينة من ربكم ما مل تظهر فيكم سكرتانإن(( -
  .93ص...............................................)) ....إن لكل شىء إقباال وإدبارا(( -
  .94ص.....................................)) ...مؤمن حيسده: املؤمن بني مخس شدائد(( -
  .95ص..............))...وحبمدك اللهم سبحانك: العبد يقول أن اهللا إىل الكالم أحب إن(( -
   .95ص...........)) ................الناس أن يقول حبق إذا علمهةُ مينعن رجالً هيب ، الأال(( -
  .97ص.................................................... ...))ال يحقر أحدكم نفسه(( –
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  .98ص.......)) ...............................عرضت علي األمم، فجعل النيب والنبيان(( -
  .  99ص........)) ..................آدم كلها بني إصبعني من أصابع الرمحنإن قلوب بين (( -
  .99ص................................)) ...مثل القلب مثل الريشة، تقلّبها الرياح بفالة(( -
  .     99ص..........)) ..................عمل أهل اجلنة - فيما يرى الناس-إن العبد ليعمل (( -
     .100ص..................)) ...........لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيته منهم(( –
- ))طَانَعيقَةَ؛ فَإِنَّ الشالْفُرو اكُمإِيو ةاعمبِالْج كُم104ص...........)) ....................لَي .  
  .105ص..................................)) فزوروهايتكم عن زيارة القبور، أال  كنت(( -
   . 108ص................................)) .....كُم مسئُولٌ عن رعيتهلُّكُم راعٍ، وكُلُّكُ(( -
   .  113ص........................)) ....ومل منر ،لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقاً فاستقينا منه(( -
  .124ص...........)) .........................إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على الناسن إ(( –
   .119ص...........)) ............باملعروف وأاهم  خري الناس أقرؤهم وأتقاهم وآمرهم (( -
  .119ص................................. ))...فحذفته ،لو أنَّ امرأً اطلع عليك بغري إذن((  -
   .119ص.................... ))...فإن الظن أكذب احلديث، وال جتسسوا ،إياكم والظن (( -
   .119ص............ ))...إنك إن اتبعت عورات املسلمني أفسدم أو كدت أن تفسدهم(( -
   .124ص......................... ))...والذي نفسي بيده لتأمرن باملعروف ولتنهون عن(( -
 .117ص)) .......................حىت إذا رأيت ،ائتمروا باملعروف وتناهوا عن املنكربل (( -
 .119ص........................... ))...الناس، إن اهللا يقول لكم مروا باملعروف يا أيها(( –
 .119ص................. ))...يقدرون باملعاصي،ما من رجل يكون يف قوم يعمل فيهم ((  -
  .120ص.................................... ))التفعل، فإن مقام أحدكم يف سبيل اهللا،(( -
   .196و121ص................. ))إن املؤمن الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم، خري(( -
    .178و121ص................. ))...فيطحن فيها كما  ،يجاء بالرجل فيطرح يف النار(( -
  .122 ص................. ...))رأيت ليلة أسري يب رجاال تقرض شفاههم مبقاريض من(( -
   .151ص....................... ))ألن يهدي اهللا بك رجالً واحداً خري لك من محر النعم(( -
  .151ص.................... ))...إن اهللا ومالئكته وأهل السماوات واألرض، حىت النملة(( -
  .151ص...)) ...................دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من اتبعهمن (( -
 .151ص.................................................... ))الدال على اخلري كفاعله(( -
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 .152ص..................................... ))يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك(( -
  .153ص.................................................. ))ضال إال من هديتهكلكم (( -
 ))يبتلى املرء على قدر دينه ،أشد الناس بالًء األنبياء، مث األمثل فاألمثل(( -

)) ...ويعطي على الرفق ما ال يعطي ،إن اهللا رفيق حيب الرفق(( - �.�	�ص............
   .188ص....................

  .188ص...................)) ...إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه، وال.. عليك بالرفق(( -
- )) ي من أمر أميت أمرا فرفق188ص......................... ))...م فارفق بهاللهم من ول.  
  .189ص............................................. ))بشرا وال تنفرا ويسرا وال تعسرا((  -
  .190ص.......................... ))...إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء، فإذا قتلتم(( -
 .190ص..................................... ))...إن اهللا رفيق حيب الرفق يف األمر كله(( -

 .195ص................... ))...إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ(( -
  .197ص............... ))...ال تقاطعوا، وال تدابروا، وال تباغضوا، وال حتاسدوا، وكونوا(( -
  .197ص....................... ))...كمثل ،مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم(( -
- )) 197ص................ ))...هذاال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث، يلتقيان فيصد.  
 .198ص.............. ))...تفتح أبواب اجلنة كل اثنني ومخيس، فيغفر لكل عبد ال يشرك(( -

 .198ص.................... ))...فال جيلس على مائدة ،من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر(( -
  .203ص........................ ))أنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره(( -
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        ::::فهرس الجداولفهرس الجداولفهرس الجداولفهرس الجداول: : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا
  .133ص............... .يوضح حجم شيوع املنكر حسب رأي أفراد العينة 01جدول رقم  -
 .يوضح نوع املنكرات األكثر شيوعا حسب رأي أفراد العينة 02جدول رقم  -

 . 133ص.................................................................................

. يوضح نوع املنكرات األكثر خطورة حسب رأي أفراد العينة 03 رقمجدول  -
  . 134ص.................................................................................
 .يوضح أهم عامل مكرس لوجود املنكر حسب رأي أفراد العينة 04جدول رقم 

  .135ص.................................................................................

 .يوضح مدى وجود فريضة النهي عن املنكر حسب رأي أفراد العينة 05جدول رقم  -
 .135ص.................................................................................

يوضح أسباب االمتناع عن أداء فريضة النهي عن املنكر حسب جتربة أفراد  06جدول رقم  -
 .136ص........................................................................... .العينة

 .يوضح أسباب االلتباس بني املنكر واملعروف حسب رأي أفراد العينة 07جدول رقم  -
 . 138ص.................................................................................

. 138ص....... ........يوضح درجة السكوت عن املنكر عند أفراد العينة 08جدول رقم  -
. يوضح نوع العواقب السيئة اليت تعرض هلا أفراد العينة بسبب يهم عن املنكر 09جدول رقم  -

  .139ص.................................................................................
 . ..........حترك أفراد العينة للقيام بالنهي عن املنكر يوضح القوة اليت 10جدول رقم  -

  .139ص.................................................................................
النهي عن املنكر يف هذا  ةيراها أفراد العينة قائمة بفريض يوضح اجلهات اليت 11جدول رقم  -

  .140ص.......................................................................... .الزمن
النهي عن املنكر يف هذا  ةيوضح تقييم أفراد العينة للجهود القائمة بفريض 12جدول رقم  -

   .141ص.......................................................................... .الزمن
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        : : : : فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع: : : : رابعارابعارابعارابعا
حسن آل قعود، دار العاصمة،  عبد اهللا بن ،أثر األمر باملعروف والنهي عن املنكر .1

  .اململكة العربية السعودية، دط، دت ط الرياض،
، أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردى ،األحكام السلطانية والواليات الدينية .2

   .م1982ه، 1409: أمحد مبارك البغدادي، دار ابن قتيبة، الكويت، الطبعة األوىل: حتقيق
ب العريب، بريوت، لبنان، ي الرازي اجلصاص، دارالكتابن عل دأبو بكر أمح ،أحكام القرآن .3

  . ط تد ط،د
، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، دار السالم، القاهرة، مصر، الطبعة إحياء علوم الدين .4

 . م2005-  ه 1425: الثانية

، عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، دار القلم، دمشق، األخالق اإلسالمية وأسسها .5
 .م1999-  ه 1420: طبعة اخلامسةسورية، ال

، خليل توفيق موسى، دار اإلرشاد، محص، سورية، -، عريبمعجم معاصر عريب– اإلرشاد .6
 . ه 1422- م2001: الطبعة األوىل
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 ،قواعد مهمة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ضوء الكتاب والسنة .71
 .موقع وزارة األوقاف السعودية بدون بيانات، بن أمحد الرحيلي ودمح

، عبد والنهي عن املنكرالقول البني األظهر يف الدعوة إىل اهللا واألمر باملعروف  .72
 . ه 1412: بن عبد اهللا الراجحي، دار السالم، الرياض، السعودية، الطبعة األوىل زالعزي



230 
 

 :األوىل ، أبو القاسم حممود بن عمرو أمحد الزخمشري، دار الفكر، الطبعةالكشاف .73
 .م1977 - ه 1397

جتارب  فكرة ووسيلة وأسلوب يف الدعوة إىل اهللا، 1000أكثر من - كلنا دعاة  .74
، عبد اهللا بن أمحد العالف، دار اإلميان، اإلسكندرية، مصر، - العلماء والدعاة قدميا وحديثا

 . دون رقم الطبعة، دون تاريخ الطبعة

، عبد الرمحن بن أيب بكر بن الكرت األكرب من األمر باملعروف والنهي عن املنكر .75
صميدة، دار الكتب العلمية، مصطفى عثمان : داود احلنبلي الدمشقي الصاحلي، حتقيق

  .م1996 - ه 1417: بريوت، لبنان، الطبعة األوىل

، حمي حممد مسعد، املكتب العريب كيفية كتابة األحباث واإلعداد للمحاضرات .76
 .م2000 :ديث، الطبعة الثانيةاحل

، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن -ذيب لسان العرب-لسان اللسان  .77
 . م1993 - ه 1414: ب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىلمنظور، دار الكت

فخر الدين حممد بن عمر الرازي، مؤسسة الرسالة،  احملصول يف علم أصول الفقه، .78
  .م1992: الطبعة الثانية لبنان، بريوت،

أبوحممد عبد احلق بن غالب بن عبد احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،  .79
 .عطية األندلسي، دار ابن حزمالرمحن بن متام ابن 

أمحد إبراهيم : حتقيق، ، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازيخمتار الصحاح .80
 .م2005 -  ه 1426زهوة، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، دون رقم الطبعة، 

رئيس قسم الصحة – ، حممد إبراهيم عيدمدخل إىل علم النفس االجتماعي .81
مكتبة األجنلو مطبعة حممد عبد الكرمي حسان، ، -النفسية يف كلية التربية جبامعة عني مشس

   .، دون رقم الطبعة، دون تاريخ الطبعةاملصرية، القاهرة، مصر

، -قراءة يف سنن التغيري االجتماعي–مدخل إىل سنن الصريورة االستخالفية  .82
م، 2004-ه1425: ة، اجلزائر، الطبعة األوىلالطيب برغوث، دار قرطبة، احملمدي

 .114ص

 الطبعة فتحي يكن، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان،مشكالت الدعوة والداعية،  .83
   .م1996 - ه 1417: الثانية



231 
 

ندمي مرعشلي، دار الكتاب : الراغب األصفهاين، حتقيقمعجم ألفاظ القرآن،   .84
 .م1972،  ه 1312: دطبريوت، لبنان، العريب، 

 ، عصام نور الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،معجم نور الدين الوسيط .85
  .م2005: الطبعة األوىل

، حممد قطب، دار الشروق، بريوت، القاهرة، الطبعة مفاهيم ينبغي أن تصحح .86
 .م1994 -  ه 1415: الثامنة
، مقاصد أهل احلسبة واألمور احلاملة هلم على عملهم يف ضوء الكتاب والسنة .87

 .ه1414: طخالد بن عبد الرمحن بن محد الشايع، دار بلنسية، الرياض، السعودية، د

، عبد الكرمي بكار، دار القلم، دمشق، سورية، مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي .88
  .م2001- ه 1422: الطبعة الثانية

ديوان املبتدأ واخلربيف تاريخ العرب والرببر، ومن : ، املسمىمقدمة ابن خلدون .89
ون، دار الفكر، بريوت، لبنان، من ذوي الشأن األكرب، عبد الرمحن بن خلد عاصرهم

 .م2004،  ه 1424: طبعة األوىلال

أسس وأفكار يف التراث والفكر والثقافة -  من أجل انطالقة حضارية شاملة .90
، عبد الكرمي بكار، دار القلم، -2- املسلمون بني التحدي واملواجهة: سلسلة -واالجتماع

  .م2001- ه 1422: دمشق، سورية، الطبعة الثانية

  .ه1411سلمان العودة، دار الوطن، دط،  من أخالق الداعية، .91

 - يد حسنة، املكتب اإلسالمي، بريوتعمر عب، "حنو فهم متجدد"ة من فقه احلال .92
 .م2004،  ه 1425: عمان، الطبعة األوىل - دمشق

ديوان املطبوعات  ، عمار بوحوش،البحث العلمي وطرق إعداد البحوث مناهج .93
  .م1995اجلامعية، اجلزائر، 

، لويس معلوف وفرنارد توتل، دار املشرق، بريوت، املنجد يف اللغة واإلعالم .94
 .م2010: الواحدة واألربعني: لبنان، الطبعة

، مجعة أمني عبد العزيز، دار الدعوة، منهج التغيري عند اإلمام حسن البنا .95
 .م2002،  ه 1423: الطبعة األوىلاإلسكندرية، مصر، 



232 
 

دار  بن نايف الشحود،علي : ، مجع وإعداداملنهج احلركي يف ظالل القرآن .96
 م 2009 -ه 1430:  املعمور، الطبعة األوىل

مرحلة التأ سيس العقدي والفكري –ملنهج النبوي يف محاية الدعوة ومنجزاا ا .97
: الطيب برغوث، دار قرطبة، احملمدية، اجلزائر، الطبعة األوىل، -للمجتمع اإلسالمي مبكة

 .م2004- ه 1425

–يف الدعوة من خالل السرية الصحيحة  -صلى اهللا عليه وسلم–منهج النيب  .98
، حممد أحمزون، دار السالم، القاهرة، مصر، الطبعة -التخطيط، التنظيماملعرفة، التربية، 

  .م2002 -ه1423: األوىل

، صالح الدين شروخ، جامعة باجي خمتار، عنابة، منهجية البحث العلمي .99
دون رقم  الرياض، السعودية،دون دار الطبع، ، احنراف الشباب، خالد اجلريسي .م2003
 .ه 1420الطبعة، 

ميدانية مبراكز إعادة التربية دراسة -" دراسة حول األسرة" املراهقنياحنراف   .100
. عائليمذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علم االجتماع ال ،-مبدينيت قاملة وعنابة

  .نور الدين بومهرة: إشراف حممد املنصف سريدي،: إعداد

ماجد إسالم  أنس وأب، -أحكام وضوابط وآداب ومثرات-النصيحة  .101
  .م2010-ه  1431،بنكاينال
  ،ه1402 ، السعودية،جدة ،، رشاد عباس معتوق، امةنظام احلسبة يف العراق .102

  .ناصر بن سليمان العمر خالشي ،مناذج من األمر باملعروف والنهي عن املنكر .103
 ه 1424: ، املكتب اإلسالمي، الطبعة األوىل، عمر عبيد حسنةالوراثة احلضارية .104
  .م2003-
 .ابن عثيمني، دون بيانات، إىل اهللا زاد الداعية .105

التا:   
 54العدد.بفصلية تصدر عن اهليئة املصرية العامة للكتا ةجمل. جملة علم النفس .106

 . 14: السنة. 2000يونيو  -مايو -ابريل



233 
 

شوال  27إىل 20: ، منصور من امللتقى الرابع عشر للفكر اإلسالمي باجلزائر  .107
م، منشورات وزارة الشؤون الدينية، 1980سنتمرب7أوت إىل  31:، املوافق ل ه 1400
، حممد ضوء على تفكرينا الديين يف مطلع القرن اخلامس عشر اهلجرياضرة حم ،اجلزائر

   :املواقع األلكترونيةالغزاىل، 
 .، كتاب إلكتروين، صاحل بن عبد اهللا بن محيدالقدوة مبادئ ومناذج .108

www.document.scribd.com 
 .ه 1429حسني بن سعيد احلسنية، ، مالقمم يا أهل اهلم .109

www.arablib.com  
  ، عبد العلي بالمني،الرسالة  الفصيحة يف فهم حديث الدين النصيحة .110

Bellamine_abdelali@yahoo.fr.  

الكتب  .، عبد القادر عودةاإلسالميالتشريع اجلنائي  .111
 www.islamport.comالعلمية،

خباب بن مروان احلمد،  معامل على طريق النهضة، .112
Khabab00@hotmail.com.  

 .الدكتور رجب أبو مليح. فتاوى وأحكام: األمر باملعروف والنهي عن املنكر .113
  .م2009- 01-24: تاريخ الزيارة –اسألوا أهل الذكر  -نت _إسالم أون الين

، من موقع الدعوة ياسر بن حسني برهامياألمر باملعروف والنهي عن املنكر،  .114
 www.omar- rahal84@hotmail.comالسلفية، 

115.  
http://www.themwl.org/subjects/default.aspx

?d=1&l=ar&cid=18&ci ،di=99م2010- 12- 05 ، تاريخ التصفح. 

 .فخري مشكور. د الكاتب ،النقد بني الثقافة واملمارسة .116
http://search.imesh.com/web. wasatonline 

 احلوايل،  ن، سفر بن عبد الرمحنظام احلسبة يف اإلسالم: حماضرة .117
http://www.alhejaz.net/vb/archive/index.php

38110.html-/t م2010- 12- 05تاريخ التصفح    



234 
 

                ::::فهرس المحتوياتفهرس المحتوياتفهرس المحتوياتفهرس المحتويات: : : : خامساخامساخامساخامسا
  .03ص.......... ..................................................................إهداء

  .04ص...................................... ................................شكر وتقدير
  

  : مقدمة
  .06ص................................................ .إشكالية الدراسة وتساؤالا: أوال
  .09ص........................................... .أمهية الدراسة ودوافعها وأهدافها: ثانيا
  .12ص................................................. .واملشاةالدراسات السابقة : ثالثا
  .14ص............................................................. .منهج الدراسة: رابعا

  .14ص....................................................... .صعوبات الدراسة: خامسا
  .15ص.................................................. .يف الدراسةاخلطة املتبعة : سادسا
  .16ص............................................... .تنبيهات منهجية يف الدراسة: سابعا
  

  : حتديد املفاهيم األساسية للدراسة: الفصل األول
  : النهي وبعض ما يتعلق به: املبحث األول

  .18ص.............................. .....................................لغة نهيال: أوال
  .20ص........ ...............................عالقة النهي ببعض املصطلحات املقاربة: ثانيا
  .22ص......... .......................................................مراتب النهي: ثالثا
  .24ص....................................... ........................التغيري القليب: رابعا
  

   :املنكر وبعض ما يتعلق به: املبحث الثاين
  .27ص.................. .................................................لغة نكرامل: أوال
  .28282828ص............................................................. اصطالحااملنكر: ثانيا
   .33ص...................................... :عالقة املنكر ببعض املصطلحات املقاربة: ثالثا
  .35ص........ ....................................النهي عنه باملنكر الواجشروط : رابعا



235 
 

  .36ص......... .................................املعاصرة للمنكراتبعض الصور : خامسا
  

  :بعض الصور التارخيية للنهي عن املنكر: املبحث الثالث
   .44444444ص........ ....................عالقة النهي عن املنكر ببعض املصطلحات املقاربة: أوال
   .49ص....................................................... حكم النهي عن املنكر: ثانيا
   .51ص......... ...............................بعض الصور التارخيية للنهي عن املنكر: ثالثا
  

  :.ظاهرة تراجع النهي عن املنكر: الفصل الثاين
   .60ص..................................... حملة تارخيية عن النهي عن املنكر: املبحث األول

   .61ص.......... ...................................النهي عن املنكر يف األمم السابقة: أوال
   .63ص......... ...............-صلى اهللا عليه وسلم-النهي عن املنكر يف عهد النيب : ثانيا
. الراشدين النهي عن املنكر يف عهد اخللفاء: ثالثا

  .��������ص...................................
  .64ص......... ..................................النهي عن املنكر يف العصر األموي: رابعا

  .65ص......... ................................النهي عن املنكر يف العصر العباسي: خامسا
  .69ص........... ........................العصر العباسيالنهي عن املنكر فيما بعد : سادسا

  
   .77770000ص..................................... :مظاهر تراجع النهي عن املنكر: املبحث الثاين

 
   .74747474ص................................... .عوامل تراجع النهي عن املنكر: املبحث الثالث

  
  :املنهجية للدراسة امليدانيةاإلجراءات : الفصل الثالث
  .128ص.................................:بيان جمتمع البحث وعينته وأدواته: املبحث األول

   .128ص......... ..............................................جمتمع البحث وعينته: أوال
  .130ص.......................... .............................أدوات مجع البيانات: ثانيا



236 
 

   .111133333333ص......... ........................دولة البيانات وحتليلها وتفسريهاج:املبحث الثاين

  .142ص.................................................. .نتائج الدراسة :املبحث الثالث
  

   :آليات تفعيل النهي عن املنكر: رابعالفصل ال
  148ص............................ واالعتقاد على مستوى التصور: األولاملبحث 

  .160ص.......................................على مستوى احلس والشعور: املبحث الثاين
  .167ص................................. .ك واملمارسةالسلو على مستوى: بحث الثالثامل
  

  .204ص........................................................................... خامتة
  

  :الفهارس
  .208ص............ .........................................فهرس اآليات القرآنية: أوال
  .217ص........... .........................................فهرس األحاديث النبوية: ثانيا
  .220ص............................................................ فهرس اجلداول: ثالثا
  .221ص.................................................. .فهرس املصادر واملراجع: رابعا

  .231ص........................................................ .فهرس احملتويات: خامسا
  

 :قائمة املالحق

  .235ص........................................................... .1 :امللحق رقم: أوال
        .239ص........................................................... .2: امللحق رقم: ثانيا

        
  :ات الدراسةملخص
  .244ص............................................................ ملخص العربية: أوال
        .246ص.......................................................... ملخص اإلجنليزية: ثانيا



237 
 

        

        

        

        

        

        :قائمة المالحق

        ....1    ::::الملحق رقمالملحق رقمالملحق رقمالملحق رقم: : : : أوالأوالأوالأوال

        ....2: : : : الملحق رقمالملحق رقمالملحق رقمالملحق رقم: : : : ثانياثانياثانياثانيا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



238 
 

  
  
  
  

        

        

        ....1الملحق رقمالملحق رقمالملحق رقمالملحق رقم: : : : أوالأوالأوالأوال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



239 
 

  
  
  

        لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةلجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةلجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةلجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةاااا

        وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  

        نيابة العمادة لما بعد التدرج      نيابة العمادة لما بعد التدرج      نيابة العمادة لما بعد التدرج      نيابة العمادة لما بعد التدرج                                                                                                                                                  - - - - باتنة باتنة باتنة باتنة     ----جامعة الحاج لخضرجامعة الحاج لخضرجامعة الحاج لخضرجامعة الحاج لخضر                    

                        الخارجية   الخارجية   الخارجية   الخارجية       والعالقاتوالعالقاتوالعالقاتوالعالقات    والبحث العلميوالبحث العلميوالبحث العلميوالبحث العلمي                                                                            كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية   كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية   كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية   كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية   

                                    دعوة إسالميةدعوة إسالميةدعوة إسالميةدعوة إسالمية: : : : الدينالدينالدينالدين    قسم أصولقسم أصولقسم أصولقسم أصول            

  
  
  

                                                            

  ::::حولحولحولحول استمارة مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الدعوة اإلسالميةاستمارة مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الدعوة اإلسالميةاستمارة مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الدعوة اإلسالميةاستمارة مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الدعوة اإلسالمية
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جمال العلوم اإلسالمية  البحث هو حماولة صادقة إلثراء مكتبة الدراسات امليدانية يف: مالحظة
 نفنرجو منكم اإلجابة على أسئلة االستمارة بكل جدية ودقة ووضوح علما أن هذه البيانات ل

  .تستخدم إال ألغراض البحث العلمي
  .وجزاكم اهللا خريا                                         

  

  :السنة الجامعية
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  ـه 1430 -1429/ م 2009 -2008

  
  

  :أمام اإلجابة املناسبة) × ( ضع العالمة 
  
  :بيانات شخصية -1
      □أنثى                         □ذكر : اجلنس -
     □ 40أكثر من      □ 40إىل  30من                □ 30أقل من :   السن -
  .......................................................... :الشهادة املتحصل عليها -
  
               □كيف ترى حجم شيوع املنكرات يف الوقت احلايل؟                                  كبري  -2

    □صغري                              □متوسط  
           

  ؟ما هي أنواع املنكر اليت تراها أكثر شيوعا يف هذا العصر -3
  □معامالتية                            □تعبدية                          □عقدية 

  
  ما هي املنكرات األكثر خطرا برأيك؟   -4

   □معامالتية                           □تعبدية                             □عقدية 
   
  .عدد بعض األمثلة عن أبرز املنكرات املعاصرة اليت تراها هادمة لكيان اتمع املسلم -5

..........................................................................................
..........................................................................................  
  
  ما هي العوامل اليت تراها مكرسة لوجود املنكر يف هذا العصر؟                  -6
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  ما هي املظاهر اليت تراها داعمة لوجهة نظرك؟ -8

..........................................................................................
..........................................................................................

.......................................................................................... 
 
  ماهي األسباب اليت تراها عاملة على تراجع أو غياب هذه الفريضة عند املسلم املعاصر؟ -9

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................  

  
بضرورة هذه الفريضة، على املستويني العقدي والشعوري كيف ترى إمكانية التحسيس  -10

  .املمارسة؟ ومن مث إمكانية تفعيلها على املستوى السلوكي أي
....................................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................  

  
  ماهي اجلهات اليت تراها قائمة ذه الفريضة يف هذا العصر؟ -11

..........................................................................................
..........................................................................................  
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  ::::حولحولحولحول استمارة مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الدعوة اإلسالميةاستمارة مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الدعوة اإلسالميةاستمارة مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الدعوة اإلسالميةاستمارة مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الدعوة اإلسالمية

        عوامل تراجع النهي عن المنكر وآليات تفعيلهعوامل تراجع النهي عن المنكر وآليات تفعيلهعوامل تراجع النهي عن المنكر وآليات تفعيلهعوامل تراجع النهي عن المنكر وآليات تفعيله
  - - - - دراسة ميدانية دراسة ميدانية دراسة ميدانية دراسة ميدانية     - - - - طلبة العلوم اإلسالمية بجامعة باتنة طلبة العلوم اإلسالمية بجامعة باتنة طلبة العلوم اإلسالمية بجامعة باتنة طلبة العلوم اإلسالمية بجامعة باتنة 

  
  

        ::::الدكتورالدكتورالدكتورالدكتورإشراف األستاذ إشراف األستاذ إشراف األستاذ إشراف األستاذ                                                                                                                     :             :             :             :             إعداد الطالبةإعداد الطالبةإعداد الطالبةإعداد الطالبة

        زليخة لوصيف                                                  محمد زرمان           زليخة لوصيف                                                  محمد زرمان           زليخة لوصيف                                                  محمد زرمان           زليخة لوصيف                                                  محمد زرمان           

        

        

جمال العلوم اإلسالمية  البحث هو حماولة صادقة إلثراء مكتبة الدراسات امليدانية يف: مالحظة
 نفنرجو منكم اإلجابة على أسئلة االستمارة بكل جدية ودقة ووضوح علما أن هذه البيانات ل

  .تستخدم إال ألغراض البحث العلمي
  .وجزاكم اهللا خريا                                        
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  :السنة الجامعية

    ه 1430 -1429/ م 2009 -2008
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  :أمام اإلجابة املناسبة) × ( ضع العالمة 
  
  :بيانات شخصية -1
  □أنثى                          □ذكر: اجلنس -
  □ 40أكثر من      □ 40إىل  30من                □ 30أقل من :   السن -
                        □الرابعة  □الثالثة  □الثانية    □السنة األوىل : املستوى اجلامعي -

  □درج مابعد الت
  
                             □كيف ترى حجم شيوع املنكرات يف الوقت احلايل؟                                  كبري  -2

    □صغري                              □متوسط  
           

  ؟ما هي أنواع املنكر اليت تراها أكثر شيوعا يف هذا العصر -3
  □معامالتية                            □تعبدية                          □عقدية 

  
  ما هي املنكرات األكثر خطرا برأيك؟   -4

   □معامالتية                           □تعبدية                             □عقدية 
   
. ع املسلمعدد بعض األمثلة عن أبرز املنكرات املعاصرة اليت تراها هادمة لكيان اتم -5

..........................................................................................

..........................................................................................
..................................................................  

  ما هو أهم عامل تراه مكرسا لوجود املنكر يف هذا العصر؟                  -6
   □تقصري القائمني على النهي عن املنكر يف واجبهم  -
   □ضعف إمكانات القائمني على النهي عن املنكر  -
   □اتساع دائرة املنكر وقوة نفوذه  -
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  كيف تقيم وجود فريضة النهي عن املنكر يف هذا العصر؟   -7
  □ضعيف                              □متوسط                              □قوي 
    
  هل سبق أن وجدت نفسك ساكتا عن منكر يقع أمامك؟ -8

              □أحيانا                               □غالبا                          □دائما 
 
  ماهي األسباب اليت متنعك عادة من أداء فريضة النهي عن املنكر؟   -9
  □التباس املنكر باملعروف لديك  -
   □قد تترتب عن أداء هذا الواجب  خوفك من العواقب السيئة اليت -
   □ك وإعراض مرتكيب املنكر عن اقتناعك بعدم جدوى النهي أمام كثرة املنكرات، -
  □، وال يعنيه ضالل غريه عتقادك بأن املسلم مسؤول عن نفسه فقطا -
    □ عدم إدراك أمهية هذه الفريضة، ومدى خطورة إمهاهلا -
                         □نتيجة تكرر حدوث املنكر  لديك تبلد احلس -
   □ بصفته صاحب مقام خاص عندك اخلجل من مرتكب املنكر أو الشفقة عليه -
   :□ أخرى -

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................  
  ملاذا برأيك قد حيدث االلتباس بني املنكر واملعروف؟ -10
  □العلم حبالله وحرامه  ةاجلهل بالدين وقل -
  □ اختالف العلماء أصال حول حرمة بعض األمور -
  □السرعة والعوملة  ريف عصر يعرف بعص تكثرة املستجدا -
  □الذنوب  ةانتكاس القلوب نتيجة كثر -
...................................................................... ......:□ أخرى -

..........................................................................................
..........................................................................................  
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  ما هو أسوا أمر تعرضت له بسبب يك عن املنكر؟ -11
  □ ...)سخرية، شتم، اام بالباطل(األذى املعنوي  -
  □ ...)ضرب، سجن، تعذيب(األذى اجلسدي  -
  □ ...)فقدان الوظيفة، خسارة املال، حتطيم سيارة(املادي  األذى -
  □ )إحلاق الضرر باألهل واألوالد(العائلي األذى  -
  
  ؟ماهي القوة اليت حتركك للنهي عن املنكر -12
  □ابتغاء ثواب اهللا ورضاه  -
  □ حب اآلخرين واخلوف عليهم -
  □ بغض املنكر و االمشئزاز من وجوده -

  :□أخرى 
..........................................................................................
..........................................................................................

.........................................................................................  
..........................................................................................
.........................................................................................  

  ماهي اجلهات اليت تراها قائمة ذه الفريضة يف هذا العصر؟ -13
  □اجلمعيات والنوادي الدينية    □املساجد     □القنوات الفضائية الدينية 

  □ رجال األمن
:.................................................................................□أخرى

 ...........................................................................  
  قيم جهودها يف هذا اال؟كيف ت -14
 □ ضعيفة جدا                □ ضعيفة           □متوسطة              □ كبرية
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   :ملخص الدراسة
، يف "عوامل تراجع النهي عن املنكر وآليات تفعيله: "جاءت هذه الدراسة املوسومة بعنوان

، العوامل املتسببة فيهاحماولة لرصد ظاهرة تراجع أداء هذه الفريضة، من أجل وضع اليد عل أبرز 
 جاء مضمون الدراسةليل حتالو القراءةوالبحث واجلمع بعد و، ومن مث  تقدمي بعض آليات عالجها

  :حيث مقدمة، وأربعة فصول، وخامتةمن  امكون
أمهية ومرورا بإشكالية الدراسة وتساؤالا، اإلطار املنهجي للدراسة، بدءا ب املقدمةضمنت ت -

 الدراسات السابقة واملشاة، ووصوال إىل منهج الدراسة،إىل الدراسة ودوافعها وأهدافها، 
  .وصعوباا، فاخلطة املتبعة فيها، مع بعض التنبيهات اخلاصة مبنهجيتها

ثالثة مباحث، هي على  ضم دوق:املفاهيم األساسية للدراسةحتديد  :بعنوانالفصل األول     جاء -
بعض الصور التارخيية للنهي عن  النهي وبعض ما يتعلق به، املنكر وبعض ما يتعلق به،: التوايل
  .املنكر

ثالثة من  ، وقد ضم هو اآلخرظاهرة تراجع النهي عن املنكر: كان عنوانهفالفصل الثاين     أما -
عوامل تراجع  مظاهر تراجع النهي عن املنكر،حملة تارخيية عن حركة النهي عن املنكر،     :املباحث

  .النهي عن املنكر
عرب ثالثة من اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية،  للحديث عن الفصل الثالث خصصلي -

  .نتائج الدراسة، وتفسريها جدولة البيانات وحتليلها، وأدواته بيان جمتمع البحث وعينته: املباحث
ترتيبها وفق مت واليت آليات تفعيل النهي عن املنكر،  للحديث عن واألخري الفصل الرابع ويأيت -    

   .السلوكي املستوى، الشعورياحلسي املستوى ، التصوري املستوى العقدي :ثالثة مستويات هي
  : هذا وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج نلخص أمهها يف مايلي

يشهد شرعية بنص الكتاب والسنة إال أن واقعنا املعاصر  ةاملنكر فريض النهي عن رغم كون- 1

  .، ومظاهر ذلك ال تكاد ختفى على أحدالفريضة هذه ألداءتراجعا خميفا 
تدور يف أسباب االمتناع عن أداء واجب النهي عن املنكر، أسباب نفسية بالدرجة األوىل، -2

جمملها حول اخلوف واخلجل والالمباالة وتبلد احلس واليأس من حتقيق أية جدوى، إضافة إىل 
  . أسباب أخرى تتعلق باجلهل أو الكسل أو اعتناق مفاهيم دينية خاطئة

املختلفة يف حدا وحجم وجودها من بيئة إىل العوامل املتراكمة عرب العصور، وهناك مجلة من  -3
:  حلركة النهي عن املنكر، أبرزهار إىل آخر، هي املسؤولة عن الوضع احلايلأخرى، ومن عص
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غياب ثقافة التعلم يف وتراجع املستوى التربوي بسبب عدم قيام احملاضن التربوية املختلفة بواجبها، 
، وغياب مبدأ تراجع الرموز الدعويةمع جمتمعاتنا بشكل عام، والتعلم الشرعي بشكل خاص، 

أمام تعقد احلياة الفردية، وإيثار املصلحة الشخصية، يف ظل طغيان الرتعة  مية،األخوة اإلسال
  .الدنيا وشهواا يف قلوب الناس استفحال حبمع االجتماعية وتسارع وتريا، 

منظومة كاملة متكاملة، تتضافر  أي جمتمع معاصر حيتاج إىليف  إعادة تفعيل النهي عن املنكر -4
  :  الوسائل واألدوات، وذلك من خالل فىت املستويات، ومبختلوعلى شفيها خمتلف اجلهود، 

العمل على ترشيد دور احملاضن التربوية مبا يبين شخصية الفرد على بغض الفساد وحتمل  -
  .املسؤولية، واالستعداد لتقدمي التضحية

فراد األبني شاعة ثقافة التناصح إلتسخري خمتلف املنابر الدعوية املقروءة واملسموعة واملرئية  -
 .والشرائح واجلماعات

على استكشاف املوهوبني يف إمكانام التـأثريية، وقدرام العطائية، وتكوينهم مبا  صاحلر -
 .يؤهلهم ليمثلوا حبق القدوة والنموذج الذي حيتذى يف ممارسة فريضة النهي عن املنكر
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Summary of the study 
the study was titled "factors down the Prevention of Vice and it’s activation 
mechanisms" in an attempt to monitor the decline in the performance of this 

duty, In order to lay hands on the most significant factors causing and then 
provide some mechanisms to treat it, and after research, collection, and analysis 
was reading the content of the study consisted of an introduction, four chapters 

and a conclusion, in terms of: 
• The introduction included teh framework for the study, starting with the 

problematic of the study and its questions, through the study and the 
importance of motives and objectives, and to previous similar studies, and 
access to the curriculum, and its difficulties, the plan followed her, with 
some alerts fundamental methodology. 

• The first chapter titled: Identify the basic concepts of the study: The 
inclusion of three sections: Prevention and some relation to it, and some 
evil about it, some of the historical images of the forbidden monkar. 

• The second chapter was titled: down Prevention of Vice  phenomenon, 
has joined the other three researches : About  historical  movement of  the 
Prevention of Vice, the manifestations of decline in the Prevention of 
Vice, of declining the Prevention of Vice. 

• The third chapter talks about the methodology actions of the study field, 
across three researches : Statement of the research community and 
appointed and tools, scheduling, and data analysis and interpretation, the 
results of the study. 

• The last chapter to talk about mechanisms of activation of the Prevention 
of Vice, which was arranged on three levels: conceptual level nodal, 
sensory level, emotional, behavioral level. 

This study has resulted in many important results summarized in the following: 
1. Despite the fact that forbidding evil is obligatory legitimacy of the text of 

the book ( the Holy Q’uran)and the year, but our reality today is in decline 
scary to perform this duty, and the manifestations of that barely concealed 
no one. 

2. Reasons to refrain from performing their duty to forbid what is evil, 
psychological reasons primarily, on the whole revolves around the fear 
and shame, and numbness and despair of achieving any success, in 
addition to other reasons of ignorance or laziness, or embrace wrong  
religious concepts f. 

3. There are a number of factors accumulated over the ages, and different in 
intensity, size and presence of the environment to another, from one age 
to another, is responsible for the current status of the movement of the 
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Prevention of Vice, most notably: the decline in educational level, and the 
absence of a learning culture in our societies in general and forensic 
learning in particular, , and the absence of Islamic brotherhood , under the 
tyranny of individualism, self-interest and altruism, the complexity of 
social life, with the persistence of love of life  and its desires inside the 
hearts of the people 

4. Re-activate the Prevention of Vice in any modern society needs to a fully 
integrated system, with the concerted efforts, and at various levels and 
through various means and tools, through: 

� Work to rationalize the role of the  educational to building the 
personality of the individual regardless of corruption and 
responsibility, and willingness to make sacrifice. 

�  Harness the different platforms and advocacy readable audio and 
vision to promote a culture of advise between individuals and 
groups. 

� Focusing on potential discovery of talented influential  persons, and 
preparing them to represent role models and a model for the 
exercise of 


